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 ًنلرات فيوا





 7 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ضمٝم٤مت ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمرات 

 ؾقفا افتل فؾؿحالت ٓؾتات يصؿؿ أن فؾخطاط جيقز هؾ

 مـؽرات؟

 ظمٚمٞمٕم٦م، ُمالسمس يٌٞمٕمقا  اًمٌقشمٞمٙم٤مت سمٕمض ظمّٓم٤مط يٕمٛمؾ اًمذي اًمِمخص :ُمداظمٚم٦م

 -اًمالومت٦م هذه يٕمٛمؾ أن ًمف جيقز هؾ اًمٜم٤ًمء، ًمٌٕمض ُمثالً 

 -ؾمٚمٗم٤مً  اجلقاب أظمذت: ًمؽ ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿ :ُمداظمٚم٦م

 طمرام؟ ومٞمف ويقضمد طمالل ومٞمف يقضمد اعمحؾ ٟمٗمس هق ـم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ًمف؟ أقمٛمؾ هؾ اجلالسمٞم٥م، ويٌٞمع اًمٌٜمٓمٚمقٟم٤مت يٌٞمع ًمٞمغم أبق ُمثالً  يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 اًمالومت٦م؟ ٟمص ؿمق ًمف؟ شمٕمٛمؾ ؿمق :اًمِمٞمخ

 -وم٘مط سمقشمٞمؽ اعمحؾ هذا أنف :ُمداظمٚم٦م

 -ضمٞمد اًمتقوٞمح سمٕمد ؾم١مال يمالم، هذا :اًمِمٞمخ

م يٌٞمع أنف اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إذا: ٟم٘مقل  أنف اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وإذا اًم٤ًمسمؼ، اجلقاب ومٝمق احلرا

 -ًمف ومتٕمٛمؾ احلالل يٌٞمع

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ؾقف دؽان صقئا يصـع أن حالل ظؿؾ دم يعؿؾ دـ جيقز هؾ

 مـؽرات؟

 قمغم اًمقاضم٦ٌم إُمقر ُمـ احلالل اًمرزق وراء اًمًٕمل سم٠من ذيمرت :ُمداظمٚم٦م

 َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل: جيٝمٚمف اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم ُمٝمؿ أُمر هٜم٤مك-- اعمًٚمؿ



 8   اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ضمٝم٤مت ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمرات   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمًٚمٛملم ومٌٕمض[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم 

 ذم يٕمٛمؾ ُمثالً  وم٤مًمٌٕمض احلرام، قمغم ُمٕم٤موٟم٦م ومٞمف يٙمقن ًمٙمـ طمالًٓ، قمٛمالً  يٕمٛمؾ

سًم٤م، ُيَٗمّّمؾ احلديد ُم٤ًم، ًمف يٕمٛمؾ أن يريد اًمذي اعمحؾ ومٞمٙمقن أبقا  هذا صٜمع إذا ومٝمؾ طمرا

 ظمػًما؟ اهلل ضمزاك إصمؿ، قمٚمٞمف ي٠ميت اعمحؾ سمذاك اًم٤ٌمب

 يمثػمة ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم ًمٌٞم٤مٟمف شمٕمروٜم٤م ُم٤م وهذا ذيمرهت٤م، اًمتل أي٦م ذم اجلقاب :اًمِمٞمخ

 -ضمداً  ويمثػمة

 اًمرؾمقل طمدي٨م سمٜمص ُمٚمٕمقن ومٝمق ؾمٞم٤مرشمف، ذم وم٘مط اخلٛمر حيٛمؾ ُمـ: ُمثالً  يٕمٜمل 

 طم٤مُمٚمٝم٤م: »ُمٜمٝم٤م وذيمرش قمنمة اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمث٤مين اًمِمٓمر شمٗمن ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمـ احلدي٨م وهذاش إًمٞمف واعمحٛمقًم٦م

 قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف وهق أٓ آٟمٗم٤مً  اًم٤ًمئؾ ذيمره٤م اًمتل أي٦م ُمـ

رة إمم اخلٛمر حيٛمؾ اًمذي[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ   اعمدُمـ أقم٤من ىمد ُمثاًل، اخلََّمَّ

 وم٤مًمٕمٛمؾ وًمذًمؽ وهٙمذا: اخلٛمر سمٞمع قمغم اخلََّّمر أقم٤من يمَّم اخلٛمر، ذب قمغم ًمٚمخٛمر

 أو اًمًٞم٤مرة قمغم احلٛمؾ هذا احلٛمؾ، :اجلقاب وذم اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمَّم ُم٤ٌمح أصٚمف اًمذي

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم اًمٕمؼمة ًمٙمـ ضم٤مئز، ومٝمق سم٠مضمرة محؾ هق طمٞم٨م ُمـ اًمداسم٦م قمغم

شمٞمؿ إقمَّمل إٟمَّم: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه همػم  وهل اعمحٛمقًم٦م هذه قمغم هذا اعمحٛمقلش سم٤مخلقا

 ًمٚمخٛمر ًمٚمٛمدُمٜملم ُم٤ًمقمدةً  اخلََّّمرة إمم شمّمؾ أن ُمّمػمه٤م ُمّمػمه٤م؟ ُم٤م ُمثالً  اًمًٞم٤مرة

 -ذهب٤م قمغم

 اعمالهل أو اًم٤ٌمرات أو اًمًٞمٜمَّم إمم رضم٤مًٓ  أو ٟم٤ًمءً  أؿمخ٤مص٤مً  حيٛمؾ ُمـ يمذًمؽ

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿اًمٙمريٛم٦م أي٦م خي٤مًمػ ٕنف جيقز: ٓ هذا يمؾ اعمحرُم٦م،

 ًمقىمقع اعمٝمؿ: ُمـ وًمٕمٚمف ضمدًا، ويمثػم يمثػم هذا ذم واًمٌح٨م[ 2:اح٤مئدة] ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ 

 ىمقًمف وهق أٓ اًمت٤مزم، احلدي٨م خم٤مًمٗم٦م ذم ُمٜمٝمؿ اًمتج٤مر وسمخ٤مص٦م اًمٞمقم، اًمٜم٤مس مج٤مهػم

 آيمؾ ُمٗمٝمقم: اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص

 َوٓ: ﴿أي٦م ذم اجلقاب اًمٙم٤مشم٥م؟ سم٤مل ُم٤م اًمِم٤مهد؟ سم٤مل ُم٤م ُمقيمٚمف؟ سم٤مل ُم٤م ًمٙمـ اًمرسم٤م،

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 



 9 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ضمٝم٤مت ومٞمٝم٤م ُمٜمٙمرات 

٤مد ُمـ أهنؿ أنٗمًٝمؿ ئمٜمقن اًمذيـ اًمتج٤مر ُمـ يمثػم يتقهؿ ًمذًمؽ  ئمٜمقن-- اًمّم٤محللم اهلل قم

ٜمقك ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن طمٞمٜمَّم أهنؿ  صمؿ يمال صٜمٕم٤مً؟ سمذًمؽ أطمًٜمقا  أهنؿ اًمرسم٤م، ي٠مظمذون وٓ اًٌم

ٜمؽ أقم٤مٟمقا  ٕهنؿ ح٤مذا؟ صٜمٕم٤مً، سمذًمؽ أؾم٤مؤوا ًم٘مد يمال،  قمٚمٞمف واًمرؾمقل اًمرسم٤م، ي٠ميمؾ أن قمغم اًم

 أو اًمت٤مضمر ومٝمذا ًمٖمػمه، ُمٓمٕمٛمف: أيش وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل ؾمٛمٕمتؿ يمَّم اًمًالم

ٜمقك، ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن اًمذـي اًمتج٤مر ه١مٓء  ي٠مظمذون ٓ إهنؿ ىمقهلؿ ذم ص٤مدىملم يم٤مٟمقا  وًمق اًٌم

ٜمؽ ذم يٕمٛمٚمقن اًمذيـ أوئلؽ اًمرسم٤م ُي١َميمرٚمقن أهنؿ إصمَّمً  طمًٌٝمؿ اًمرسم٤م،  -اًٌم

 وًمق اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمٗم٤مً  يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف: أجْم٤مً  اًمٙمالم هذا وُمٕمٜمك 

سم٤مل، أو اًمٙمٜم٤َّمس أو اًم٘مَّمم يم٤من   اًمٙمالم؟ هذا ُمٗمٝمقم اًمزَّ

 -واحل٤مرس :ُمداظمٚم٦م

 !اهلل ؿم٤مء ُم٤م هذا احل٤مرس أُم٤م ُمقفمػ، أىمؾ أتٞم٧م-- ُمٝمٞمٜم٦م هب٤م أتٞم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

ٜمؽ ذم ُمقفمػ أيَّ  ومٚمذًمؽ   اًمٜمص هذا يِمٛمٚمٝمؿ اًمٙمٜم٤مس، إمم-- اعمدير ُمـ-- اًمرئٞمس ُمـ اًم

 آيمؾ اهلل ًمٕمـ[ -- »2:اح٤مئدة﴾ ]َواًمُْٕمْدَوانِ  اإِلصمْؿِ  قَمغَم  شمََٕم٤مَوٟمُقا  َوٓ: ﴿اًمٜمٌقي احلدي٨م صمؿ اًم٘مرآن

ٜمؽ ذم يقضمد ـمٌٕم٤مً ش وؿم٤مهديف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م ٕنقاع هذه ًمٞم٧ًم اًمتٕم٤مون، ُمـ أنقاع اًم  ا

ن يٛمٙمـ واًمِم٤مهد، سم٤مًمٙم٤مشم٥م سم٤معمحّمقرة  اجلَّمقم٦م ٕن أبداً: ًمٚمِمٝمقد طم٤مضم٦م هٜم٤مك ًمٞمس ٔا

م ٓ اًمذي اًمٖمريب، اًم٘م٤مٟمقن قمغم أُمقرهؿ َٟمٔمَّٛمقا   اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمَّم ُيـَحٚمّؾ وٓ ُيـَحرر

ـَ  ىم٤َمشمِٚمُقا : ﴿اًمٙمريؿ   ي١ُْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَِّذي
ِ
ظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ ُُمقنَ  َوٓ ٔا مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ  َوٓ َوَرؾُمقًمُفُ  اّللَّ

ـَ  يَِديٜمُقنَ  ـَ  احْلَؼر  دِي ـَ  ُِم ْزي٦َمَ  يُْٕمٓمُقا  طَمتَّك اًمْٙمِت٤َمَب  أُوشمُقا  اًمَِّذي ـْ  اجْلِ ﴾ َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  يَدٍ  قَم

 [-29:اًمتقسم٦م]

 شمٚمت٘مل يمٚمٝم٤م ضمدًا، رهٞم٦ٌم إطم٤مدي٨م ُمـ أنقاع وهٜم٤مك ضمدًا، ـمقيؾ هذا ذم اًمٌح٨م 

 ارشمٙم٤مب قمغم ًمٖمػمه قمقٟم٤مً  يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف وهل ضمدًا، ه٤مُم٦م ٟم٘مٓم٦م قمغم

 -ُمٜمٙمر

 -يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا

 ( 00: 28: 22. 777. واًمٜمقر اهلدى)





 االستثٌار





 27 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   آؾمتثَّمر 

 بتقـقؾ افصدؿات وأمقال افػؼراء فصافح افزـاة أمقال اشتثامر

 وبدوكف

 اًمؽماث إطمٞم٤مء مجٕمٞم٦م ذم واًمقص٤مي٤م، إوىم٤مف عمقوقع! ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 ري٦م،اجل٤م اًمّمدىم٦م ُمنموع أؾمٛمٞمٜم٤مه عمنموع ًمٚمتؼمع اخلػم أهؾ يدقمق ُمٜمِمقًرا وزقمٜم٤م

 اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٦ٌم قمغم يم٤مًمٍمف اخلػمي٦م اعمِم٤مريع دقمؿ ذم إُمقال هذه ٓؾمتثَّمر وذًمؽ

 سم٤مًمّمدىم٤مت ًمٚمتؼمع اًمٜم٤مس دقمقة يم٤مٟم٧م دقمقشمٜم٤م وـمٌٕم٤مً  آظمره، وإمم اعمدارس وسمٜم٤مء

 -اًمزيم٤مة وأُمقال

 :ؿم٘ملم ًمف اًم١ًمال

 اًمٗم٘مراء؟ ًمّم٤مًمح ٟمًتثٛمره٤م أن ًمٜم٤م حيؼ هؾ: اًمزيم٤مة ُٕمقال سم٤مًمٜم٦ًٌم

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؾمٌؼ ح٤م شمٙمرار هذا :اًمِمٞمخ

 -اًمٌمء هذا أقمرف أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 !وراءه٤م ُم٤م إيمٛم٦م وراء ُم٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -اًمّمدىم٤مت عمقوقع إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 ًمٚمٗم٘مراء، ٟم٘مداً  شُمَقّزع أن جي٥م قمرومٜم٤م ُم٤م طم٥ًم ـمٌٕم٤مً  اًمزيم٤مة، إذا: إذاً  :ُمداظمٚم٦م

 -اًمّمدىم٤مت عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم! ـمٞم٥م

 يٙمقن سمد ٓ اًمٕم٤مم، سم٤معمٕمٜمك اًمّمدىم٤مت عمقوقع ٟمٜمت٘مؾ أن ىمٌؾ أىمؽمح أن٤م :اًمِمٞمخ

 صٜمدوق ذم ووٕمتٛمقه اًمزيم٤مة سمَّمل ضم٤مءيمؿ ُمـ: صٜمدوىملم قمٜمديمؿ-- ومّمؾ قمٜمديمؿ

 اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم قمٚمٞمٝمؿ ُٟمّص  ممـ اًمزيم٤مة، عمًتح٘مل شمًٚمٛمقٟمف وهذا اًمزيم٤مة،

 وأن هلل، وم٤محلٛمد اًمقاىمع هق هذا يم٤من وم٢مذا اًمٕم٤مُم٦م، اًمّمدىم٤مت: اًمث٤مين واًمّمٜمدوق

 -اًمّمدىم٤مت ُمقوقع إمم شمٜمت٘مؾ



 21   آؾمتثَّمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يٕمرف طمتك ُيٜمنم أن قمٛماًل، سمف ىم٤مئٛمقن أنتؿ اًمذي اًمٗمّمؾ هذا يٜمنم أن يٜمٌٖمل

 اًمّمدىم٦م، صٜمدوق ذم يقوع اًمّمدىم٦م أقمٓمقا  إذا إهنؿ صمؿ أوًٓ، اًمنمقمل احلٙمؿ اًمٜم٤مس

 -اًمزيم٤مة صٜمدوق ذم ُوِوعَ  اًمزيم٤مة أقمٓمقا  وإذا

 ٓ وُم٤م َيّمح ُم٤م ُيْريِض، ٓ وُم٤م ُيْريض ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم: يٕمٜمل ؿمؽ سمال

 يٙمقن وم٘مد يقاوم٘مٜم٤م، ٓ ُمـ أو يقاوم٘مٜم٤م ُمـ أو يقاوم٘مٜم٤م ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل وذم َيّمح،

 اًمٕم٤مُم٦م، إظمرى اخلػمي٦م اعمِم٤مريع ذم اًمزيم٤مة سمَّمل اًمتٍمف يرى ٓ أن٤م ُمثكم رضمؾ هٜم٤مك

 أن٤م أراه ٓ سوم٤مً  وشمٍمومٝم٤م، واًمّمدىم٤مت اًمزيمقات دمٛمع مجٕمٞم٦م هٜم٤مك أن أقمٚمؿ ومحٞمٜمَّم

 ُأظمرج ومال ًمٜمٗمز، سمَّمزم أؿمح أن وم٢مُم٤م ٟمٗمز، قمغم أنٙمٛمش أومٕمؾ؟ ُم٤مذا: إذاً  ُمنموقم٤ًم،

 احلٙمٛم٦م ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس رسمَّم سوم٤مً  اًمٍمف أن٤م أتقمم أو اهلل، ؾمٛمح ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمزيم٤مة

 -ذًمؽ ٟمحق أو اًمتحري أو

 ومٝمذا اًمدىمٞمؼ، اًمٕمٚمٛمل اًمتٗمّمٞمؾ هبذا شم٘مقم إؾمالُمٞم٦م مجٕمٞم٦م هٜم٤مك سم٠من قمٚمٛم٧م وم٢مذا 

ٕمٜمل ع ُيَِمجر  ٕنف اًمزيم٤مة: صٜمدوق اًمّمٜمدوق هذا إمم ُم٤مزم سمزيم٤مة أت٘مدم أن أُمث٤مزم وُيَِمجر

ٚمرؿ ًَ ء ؾَمُٞم  اًمتٜمقير طمٞم٨م ُمـ وم٤مئدة ُمزدوضم٦م، وم٤مئدة ومٞمف هذا: يٕمٜمل سمٞمد، يداً  ًمٚمٗم٘مرا

 ٟمحـ أنف ُٕمقاهلؿ اعمزيملم شمٓمٛملم طمٞم٨م ُمـ ووم٤مئدة اًمنمقمل، سم٤محلٙمؿ واًمتٌّمػم

 -اًمًٜم٦م قمغم ًمف، سومف ومرض ومٞمَّم ؾمٞمٍمف ُم٤مًمٙمؿ ُمٕمٙمؿ،

 ُمـ سمتقيمٞمؾ اًمّمدىم٤مت أُمقال اؾمتثَّمر جيقز هؾ: ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ومٕمالً  ُمٕمرو٦م هل أو واخل٤ًمرة، ًمٚمرسمح شمتٕمرض ىمد اؾمتثَّمري٦م ُمِم٤مريع ذم اعمتّمدق

 -ُم٤م ُمدرؾم٦م ذم اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم قمغم ٟمقىمٗمٝم٤م وىمػ، ُمزرقم٦م ٟمِمؽمي يم٠من واخل٤ًمرة، ًمٚمرسمح

: ٟم٘مقل آظمر رء اًمقىمػ صدىم٦م، وسملم وىمػ سملم: ؿمٕمٌت٤من ًمف ؾم١ماًمؽ ٓ، :اًمِمٞمخ

 -جيقز

 أن٤م ختن، وىمد شمرسمح ىمد: ىمٚم٧م ويمَّم دم٤مرة، سمف يِمؽمى اح٤مل هذا ُم٤مل، اًمّمدىم٦م أُم٤م

 طمظ ومٛمـ اًمتج٤مرة رسمح٧م إذا أنف: اعمتّمدىملم قمغم صم٘مٞمؾ وهق سمنمط إٓ هذا أرى ٓ

 -اخل٤ًمرة يٕمقوقن إهمٜمٞم٤مء طمظ طمًـ ُمـ ظمنت وإذا اًمٗم٘مراء،

 ----- طمٔمٝمؿ طمًـ ُمـ :ُمداظمٚم٦م
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 --يٕمرف اًمذي ىمّمدك :ُمداظمٚم٦م

 -إظمروي طمٔمٝمؿ أقمٜمل :اًمِمٞمخ

 هلذا و٤مُمٜم٦م شمٙمقن أن جي٥م اًمتل هل اإلؾمالُمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م: يٕمٜمل اعمقيمؾ :ُمداظمٚم٦م

 اعمًتثٛمر؟ اح٤مل

 َُمـ؟ ُِمـ أو ُمٜمٝم٤م اح٤مل اجلٛمٕمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 ُمنموع: شم٘مقل اًمٜمنمة هذه ىمرأه٤م، ٟمنمة قمغم سمٜم٤مءً  يتّمدق رضمؾ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اعمِم٤مريع هذه ريع-- يمذا-- ُمزرقم٦م-- ُمٓمحٜم٦م: ُمثالً  هذه ذم ٟمٕمٛمؾ اجل٤مري٦م، اًمّمدىم٦م

 أُمقال ُمـ اح٤مل هذا ٟم٠مظمذ ؾمقف أنٜم٤م يٕمٚمؿ هق: يٕمٜمل واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء قمغم وىمػ

 -ظمػمي٦م ُمِم٤مريع ذم وٟمْمٕمف اًمّمدىم٤مت

 اعم٘مؽمطمقن؟ أنتؿ أو--  ي٘مؽمح هق يٕمٚمؿ شمٕمٜمل ًمٞمس هق أو :اًمِمٞمخ

وٜم٤م هق ٓ، :ُمداظمٚم٦م  --ُم٤مل هذا: ي٘مقل ُيَٗمقر

 -اعم٘مؽمطمقن أنتؿ: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -اىمؽماطمٜم٤م قمغم يقاومؼ ومٝمق قمٚمٞمف، ٟم٘مؽمح ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ُمزرقم٦م ُمثالً  ٟمِمؽمي أو ًمٚمٗم٘مػمة، ٟمٕمٓمٞمٝم٤م ظمٞم٤مـم٦م ُمٙمٞمٜم٦م ُمثالً  ٟمِمؽمي ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 -رسمًح٤م شُمٕمٓمل ُمٜمتج٦م واعمزرقم٦م أرز،

 يمتٓمقع؟ اًمّمدىم٦م ذم سمحثؽ يزال ٓ أن٧م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اح٤مل هبذا شمِمؽموا ُم٤م ومٕمغم سمذًمؽ ومقوٙمؿ هق إذا ٟمٕمؿ، يمذًمؽ، هق :اًمِمٞمخ

 ذم رء ومال قمٚمٞمف، ًمٚمٛمتّمدق وم٤مئدشمف ُمْمٛمقن هق مم٤م ذًمؽ، وٟمحق ًمٚمخٞم٤مـم٦م ُم٤ميمٞمٜم٦م

 -ُمْمٛمقٟم٤مً  ًمٞمس ومٞمَّم قمٜمدي يمذًمؽ إُمر وًمٞمس ذًمؽ،
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 يرسمح أن ُمتقىمٕملم طمدادة، ُمِمٖمؾ قمٛمٚمٜم٤م: يٕمٜمل أنف ًمق ومٞمَّم: اًم١ًمال هذا :ُمداظمٚم٦م

 سمّمٗمتٜم٤م و٤مُمٜملم ٟمٙمقن أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ومٝمؾ ظمن، أن اهلل ىَمّدر وًمٙمـ ويٜمت٩م، اعمِمٖمؾ

 اعمتّمدق؟ قمـ ويمالء

 وٛمٜمتؿ؟ إذا شمْمٛمٜمقن أجـ ُمـ أنتؿ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -ٟمْمٛمـ ٓ ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

، أن أردشمؿ ًمق :اًمِمٞمخ  سم٤مؾمتٓم٤مقمتٙمؿ؟ ًمٞمس شمْمٛمٜمقن أجـ ُمـ شمْمٛمٜمقا

ًمٜم٤م ُمـ إٓ ٓ، ـمٌٕم٤مً  ٓ، :ُمداظمٚم٦م  -ؿمخّمٞم٤مً  سمّمٗمتٜم٤م ؿمخّمٞم٤مً  أُمقا

ل :اًمِمٞمخ  -- سم٤مًمؽ، ـَمقر

 !ؿمٞمخ ي٤م ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مهلل إٓ صؼمك وُم٤م اصؼم سم٠مس، ٓ! ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

ق، وًمٞمس اعم٘مؽمطمقن أنتؿ دُمتؿ ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم  شمْمٛمٜمقا  أن جي٥م اعمَُتَّمدر

ق يقاومؼ أن سمنمط إٓ اعمنموع، هذا ُمثؾ شم٘مؽمطمقا  ٓ وإٓ اخل٤ًمرة،  سمْمَّمن اعمَُتَّمدر

 ُم٤م اخل٤ًمرة طم٤مًم٦م ذم أُم٤م أهٚمٝم٤م، إمم شمذه٥م اًمّمدىم٦م أن ذًمؽ ُمـ اًمٖمرض ٕن اخل٤ًمرة:

: رضمٚملم أطمد اًمْم٤مُمـ يٙمقن أن سمد ٓ هٜم٤م؟ اًمْم٤مُمـ ومٛمـ أهٚمٝم٤م، إمم اًمّمدىم٦م ذه٧ٌم

 هذا ٕن وارد: همػم يم٤مًم٤ًمسمؼ أُمر وهذا اعمتّمدق وإُم٤م وارد، همػم وهذا اعم٘مؽمح إُم٤م

 -ٟمٕمؿ ؾمٞمتّمدق،

ف اًمّمدىم٤مت هذه شمٙمقن أن أرى ًمذًمؽ   ذم وًمٞمس ُمتح٘م٘م٦م، ُمٜم٤مومع ذم شُمٍْمَ

 -اعمتٕمرو٦م اًمتج٤مرة

 ( 00:  01: 29.   271.  واًمٜمقر اهلدى)
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 افتزظات مـ احلاصؾة ادبافغ اشتثامر

 ُمـ ُمٌٚمغ قمغم طمّمؾ ومٝمق ظمػمي، قمٛمؾ ذم يٕمٛمؾ! ؿمٞمخ ي٤م اإلظمقة أطمد :ُمداظمٚم٦م

 دم٤مري؟ قمٛمؾ ذم اؾمتثٛمره٤م ًمٙمٜمف اًمتؼمقم٤مت، هذه يقزع وم٤معمٗمروض اًمتؼمقم٤مت،

 ًمّم٤محلف؟ :اًمِمٞمخ

 قمٜمدُم٤م اًمرسمح اعمًتثٛمر اعمٌٚمغ ـمٌٕم٤مً -- اؾمتثٛمره٤م ومٚمَّم ًمّم٤محلف ًمٞمس ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٛمؾ ظم٤مرج يًٛمك ُم٤م أو اًمدوام، ظم٤مرج قمٛمٚم٧م أن٤م: ىم٤مل أظمرى ُمرة يٕمٞمده أن أراد

 هذه سمدل اقمٓمقين: ومٞم٘مقل ؾم٤مقم٤مت، صمَّمن قمٛمؾ وهق ؾم٤مقم٤مت ؾم٧م قمٛمٚمف يم٤من: يٕمٜمل

 ومل هبذا، ًمف شم٠مذن مل اًمٚمجٜم٦م: يٕمٜمل اًمٚمجٜم٦م، ىمٌؾ ُمـ ًمف ي١مذن ومل قمٛمٚمتٝم٤م، اًمتل إوىم٤مت

 هب٤م؟ يٕمٛمؾ أن ًمف حيؾ وهؾ ؿمٞمًئ٤م؟ إرسم٤مح ُمـ ي٠مظمذ أن ًمف حيؾ ومٝمؾ-- هبذه ًمف شمًٛمح

 --ًمف حيؾ وٓ ًمف شم٠مذن ًمـ-- اهلل ؿم٤مء إن شم٠مذن وًمـ :اًمِمٞمخ

 يًتثٛمره٤م؟ أن :ُمداظمٚم٦م

 ومتٜم٦م ٕهن٤م اخلػمي٦م: إقمَّمل هذه ُمثؾ ذم اًمتقفمػ ُمّم٤مئ٥م ُمـ وهذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 أو اخلػم أهؾ إمم شمقزيٕمف ؾمٌٞمؾ ذم اإلٟم٤ًمن هذا يد ذم اح٤مل وىمع إذا اًمقاىمع، ذم

 -ضمٞمٌف ًمّم٤مًمح يًتٖمٚمف هق اخلػم، هلذا اعمًتح٘ملم

 ؿمٞمخ؟ ي٤م أُملم أنف صم٧ٌم وإذا :ُمداظمٚم٦م

 -ذًمؽ ًمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 : -- (  12:  78. 871. واًمٜمقر اهلدى)
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 أراد دـ افؼقادة ظذ افتدريب مرحؾة فتجاوز مايل مبؾغ دؾع

 رخصة اشتخراج

 اًمذي اعمٕمٚمؿ هٜم٤مك اًمًٞم٤مرة، ىمٞم٤مدة اًم٘مٞم٤مدة رظمّم٦م ؾمح٥م ٟمٔم٤مم قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُمٌٚمغ ُمثالً  وشمٓمٌٞم٘مٞم٤ًم، ٟمٔمري٤مً  اًمًٞم٤مرة ىمٞم٤مدة يمٞمٗمٞم٦م ويدرؾمف اًمٚمقطم٤مت اإلٟم٤ًمن يدرس

 إمم اعمتٕمٚمؿ ي٠مظمذ اعمٕمٚمؿ هذا ي٠مظمذه ؿمٝمر سمٕمد صمؿ اعمتٕمٚمؿ، يتدرب طمتك ؿمٝمر عمدة

 - اعمٝمٜمدس

 - اًمٗم٤مطمص :اًمِمٞمخ

 ىمٞم٤مدشمف اعمٞمدان ذم ومٞمٜمٔمر ٓ؟ أم شمٕمٚمؿ اًمِمٝمر هذا ظمالل ذم هؾ ويٜمٔمر :ُمداظمٚم٦م

 هٜم٤مك ًمٙمـ اًم٘مٞم٤مدة، رظمّم٦م أقمٓم٤مه اضمت٤مز وم٢مذا اًمٚمقطم٤مت، سمٕمض قمـ ي٠ًمخف صمؿ ًمٚمًٞم٤مرة

 ؿمٝمر عمدة أدرس أن أريد ٓ أن٤م ُمٕمٚمؿ ي٤م: ًمف وي٘مقل إٟم٤ًمن إًمٞمف ي٠ميت اعمٕمٚمٛملم سمٕمض

 اعمٝمٜمدس قمٜمد ٟمٚمت٘مل ؿمٝمر ومٌٕمد اًم٘مٞم٤مدة وأقمرف اًمٚمقطم٤مت أقمرف ٕنٜمل اعمٌٚمغ أقمٓمٞمؽ

 ومَّم شمدريس، سمٖمػم اًمٚمقطم٤مت سمٕمض قمـ وي٠ًمخٜمل أُم٤مُمف وأؾمقق اًمًٞم٤مرة وأريم٥م

  اًمٕمٛمؾ؟ هذا ذم رأجٙمؿ

 اًمتٛمرن قمغم يّمؼم ٓ اًمذي هذا يٛمتحـ أن جي٥م اعمٕمٚمؿ هذا أن رأجل أن٤م :اًمِمٞمخ

 - ؿمٝمراً 

 - ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 يتٗمؼ أن ُم٤مٟمع ٓ قمٜمده ُمتٛمرٟم٤مً  يم٤من ًمق يمَّم اًمٕمٛمكم اًمٗمحص سمٕمد وضمده وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ سمّمدق ومٕمالً  ُم٘متٜمٕم٤مً  يٙمقن وإٟمَّم اح٤مل يٖمره أن يٜمٌٖمل ٓ: أي ومال، وإٓ ُمٕمف

 ي٘متٜمع طمتك ُمرشملم أو ُمرة جيرسمف سم٠من إٓ اعمٕمٚمؿ ًمٚمٛمٛمرن ئمٝمر ٓ اًمّمدق وهذا اعمتٕمٚمؿ،

 - رؿمقة يٙمقن وإٓ اعمٝمٜمدس، قمٜمد ًمٞمٛمتحـ أهؾ سم٠منف

  ٟمٕمؿ؟: ُمداظمٚم٦م

  ومٝمٛمتٜمل؟ رؿمقة يٙمقن وإٓ: أىمقل :اًمِمٞمخ
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 - ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 - همػمه ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ح٤م ومٝمق ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م ُمثالً  ضمٕمٚم٧م احلٙمقُم٦م ُمثالً  أظمذ ًمق ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 طمٙمؿ ومَّم قمٚمٞمف يؽماوٞم٤من ُم٤م زائد آٓف أرسمٕم٦م يٕمٓمٞمف اًمتٕمٚمٞمؿ يدظمؾ أٓ قمغم ُمٕمف يتٗمؼ

  اح٤مل؟ هذا

  اًم٤ًمسمؼ؟ اًم١ًمال قمـ خيرج هذا هؾ قمٚمٞمؽ، ومٝمٛم٧م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 - هق هق :ُمداظمٚم٦م

  وم٢مذًا؟ :اًمِمٞمخ

 - ُم٤مل ىمْمٞم٦م هٜم٤م ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 - ُم٤مل ومٞمٝم٤م إومم اًم٘مْمٞم٦م ذم اح٤مل أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 اعمتٕمٚمؿ ؿمٝمر عمدة اًمدراؾم٦م سمٕمدم اعمٕمٚمؿ هذا ًمف يًٛمح ًمٙمل ًمٙمـ- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - سمف يروٞمف ُم٤مًٓ  يٕمٓمٞمف

 - إول ؾم١ماًمؽ هق هذا أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 - ؾمٛمٕم٧م يمَّم ضمقايب وهق إول، ؾم١ماًمؽ هق هذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 عمدة يتٕمٚمؿ أن أراد ُمـ ُمثالً  ضمٕمٚم٧م احلٙمقُم٦م أن ؿمٞمخ ي٤م ىمّمدي أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 - ـمٞم٥م ُمثاًل، ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م يدومع أن ؿمٝمر

  يدومع؟ عمـ :اًمِمٞمخ

 ه٤مه؟ :ُمداظمٚم٦م

  يدومع؟ عمـ :اًمِمٞمخ

 - ًمٚمٛمٕمٚمؿ يدومع :ُمداظمٚم٦م
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 أجش هيديؽ اهلل ُم٤مئ٦م وإٓ أخػ وإٓ آٓف أرسمٕم٦م يم٤من إن أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 ُمرة هق يٛمتحٜمف أن سمٕمد إٓ اًمدوًم٦م ًمدى ًمالُمتح٤من يرؿمحف أن جيقز ٓ: ىمٚمٜم٤م اًمٗمرق؟

 - ي٘مقل ومٞمَّم ص٤مدق أنف يٓمٛمئـ طمتك أيمثر أو ُمرشملم أو

 - ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 - وإظمػم إول اًم١ًمال سملم اًمٗمرق أجش :اًمِمٞمخ

 - ومرق ومٞمف ُم٤م ظمالص :ُمداظمٚم٦م

 (   00:  19:  20. 177.واًمٜمقر اهلدى) 

 بعض إػ حتامً  يمدي أكف افعؾؿ مع اجلقش دخقل حؽؿ

 افديـ دم افتـازٓت

 سمٕمض إمم طمتَّمً  ي١مدي أنف اًمٕمٚمؿ ُمع اجلٞمش دظمقل طمٙمؿ هق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 اًمقٓء ىمًؿ وصٞمٖم٦م اًمقٓء، ىمًؿ وأداء اًمٚمحك، طمٚمؼ ُمثؾ اًمديـ، ذم اًمتٜم٤مزٓت

 اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل أىمًؿ اعمًٚمح٦م، اًم٘مقات ذم ضمٜمدي٤مً  ضمٜمدت وىمد اًمٗمالين، ومالن أن٤م: يم٤مٔيت

 وىمتل يمؾ أيمرس وأن اًمِمٕم٥م، وُمّمٚمح٦م وًمٚمقـمـ هلل طمٞم٤ميت أنذر أن ص٤مدىم٤مً  وأقمٚمـ

 أي إمم أتقضمف وأن قم٤مشم٘مل، قمغم اعمٚم٘م٤مة اًمقاضم٤ٌمت شمٜمٗمٞمذ ذم ظمدُمتل ُمدة ـمقال وـم٤مىمتل

 مجٞمع أـمٞمع وأن اجلق، ـمريؼ قمـ أو سمحراً  أو سمراً  إًمٞمٝم٤م سمتقضمٞمٝمل أُمر يّمدر ضمٝم٦م

 سمحٞم٤ميت، ًمٚمٛمج٤مزوم٦م ذًمؽ أدى وًمق طمتك إقمغم، و٤مسمٓمل ُمـ إزم شمّمدر اًمتل إواُمر

 آظمر ىم٤مٟمقن أي أو اعمدٟمٞم٦م، اإلضمراءات ىم٤مٟمقن أو اعمًٚمح٦م، اًم٘مقات ىم٤مٟمقن سمٛمقضم٥م

 - اعمٗمٕمقل ؾم٤مري

 اًمرشم٥م إقمغم، ًمٚمْم٤مسمط اًم٘مٞم٤مم صمؿ اًمٕمٚمؿ، حتٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ، اًم٘مٞم٤مم اًمتٜم٤مزٓت ُمـ صمؿ

 اًمتٜم٤مزٓت، ُمـ ذًمؽ وهمػم ًمف، ي٘مقُمقن اًمٜم٤مس يمؾ ويمذا، اًمٗمرق أو اًمٚمقاء ُمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م

 شم١مدي وقمٜم٤مس يمقادر يقضمد وأن اًمدقمقة، وٟمنم اًمدقمقة ُمّمٚمح٦م سمحج٦م جيقز ومٝمؾ

 ذًمؽ؟ جيقز هؾ إُم٤ميمـ، هذه ذم اًمدقمقة ظمدُم٦م إمم
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 ذم قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ هق اًم١ًمال هذا أن ىمٚم٧م يمَّم أظمل ي٤م احل٘مٞم٘م٦م :اجلقاب

 -اًم٤ًمسمؼ يمالُمل

سم٤مً  شمريد أنؽ ذيمرت يمَّم ًمٙمـ  سم٠من أذيمر ًمٙمٜمل جيقز، ٓ: وم٠مىمقل سحي٤مً  ضمقا

 يم٤من ومَّم إضم٤ٌمري، وُمٜمف اظمتٞم٤مري ُمٜمف اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم اجلٞمش ذم اًمدظمقل

 اًم٤ًمسمؼ اجلقاب يتقضمف اًمذي وهق قمٜمف، اًم١ًمال يتقضمف أن يٜمٌٖمل اًمذي ومٝمق اظمتٞم٤مري٤مً 

 ي١ماظمذ وٓ اًمٙمٗمر يمٚمٛم٦م ي٘مقل وم٤معمْمٓمر اوٓمراري٤ًم، يم٤من ُم٤م أُم٤م جيقز، ٓ أنف وهق قمٚمٞمف،

 شمؼمر اًمٖم٤مي٦م اًمٙم٤مومرة اًم٘م٤مقمدة وقء قمغم يذهٌقن اًمذيـ أن احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ ذًمؽ، قمغم

 ويمَّم يزقمٛمقهن٤م، ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم هب٤م يًٛمحقن اًمتٜم٤مزٓت هذه يمؾ اًمقؾمٞمٚم٦م،

 -اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين- سم٤مًمداء ًمٚمداء ُمٕم٤مجل٦م هذا ؾم٤مسم٘م٤ًم، ىمٚم٧م

 اإلؾمالُمٞم٦م واًمدوًم٦م اإلؾمالُمل، واعمجتٛمع اإلؾمالُمل اًمٍمح إىم٤مُم٦م يٙمقن وٓ

 ٟمّمؼم أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م سمؾ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم أو سمٕمض قمـ اًمتٜم٤مزل قمغم أبدًا،

٦ٌَمُ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمَّم وإُمر وضمؾ، قمز اهلل ٟمتؼ وأن ٟمّم٤مسمر، وأن
﴾ ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  َواًْمَٕم٤مىمِ

 [-228:إقمراف]

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م شمِمتٖمؾ أن أرادت إذا اجلَّمقم٤مت هذه عمثؾ اعمٛمٙمـ وُمـ

 طمٙمقُم٤مت أهن٤م شمزقمؿ أهن٤م وسمخ٤مص٦م احلٙمقُم٤مت، هذه شمقضمف أن ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م

 خم٤مًمٗم٦م وٟم٘مٚمتٝم٤م ذيمرهت٤م اًمتل إُمقر هذه ُمـ يمثػماً  أن إمم ٟمٔمرهؿ ومٞمٚمٗم٧م إؾمالُمٞم٦م،

 سمٕمض أن اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض قمج٤مئ٥م ُمـ اًمٚمحٞم٦م، طمٚمؼ ذًمؽ أول ومٛمثالً  ًمٚمنميٕم٦م،

 اًمِم٤مب يدظمؾ اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول سمٕمض اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم ُمٜمٝم٤م ظمػم إوروسمٞم٦م اًمدول

 سمٕمض سمٞمٜمَّم حلٞمتف، حيٚم٘مقا  أن إؾمالُمف قمغم قم٘مقسم٦م أول ومٞمٙمقن ُمرهمًَّم، اجلٞمش إمم اعمًٚمؿ

 إوروسمٞم٦م، اًمدول سمٕمض إمم اًمذه٤مب زم يمت٥م ح٤م سمٕمٞمٜمل رأج٧م وأن٤م إوروسمٞم٦م اًمدول

، ذم إًم٥م سمج٤ٌمل صمؿ سم٢ميٓم٤مًمٞم٤م وُمررٟم٤م  ومٚمٗم٧م قمًٙمري٦م، ؾمٞم٤مرات سمٜم٤م ُمرت ؾمقينا

 أومراد ُمع--- احلري٦م هٜم٤م: ىم٤مل اًم٥ًٌم، قمـ وم٠ًمخٜم٤م ُمٚمتحلم، اًمٕم٤ًميمر سمٕمض أن ٟمٔمري

 يًتٕمٛمر يم٤من اًمذي اإلٟمجٚمٞمزي اًمٜمٔم٤مم سمٞمٜمَّم قمٗمك، ؿم٤مء وُمـ طمٚمؼ، ؿم٤مء ُمـ اجلٞمش،

 اجلٜمقد قمغم يٗمروقن اعمًٚمٛمقن احلٙم٤مم اعمًٚمٛمقن، يزال ٓ اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٌالد سمٕمض
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 ومٚمٞم٘مدُمقا  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، اجلَّمقم٤مت هذه أقمٜمل إصالطم٤مً  أرادوا وم٢مذا اًمٚمحٞم٦م، طمٚمؼ اعمًٚمٛملم

 أُم٤م ُمٜمٝم٤م، اًمٙمثػم قمـ يٛمتٜمٕمقن وىمد ًمٌٕمْمٝم٤م، يًتجٞمٌقن ىمد اًمدوًم٦م، هذه إمم ـمٚم٤ٌمهتؿ

 وقمًك ًمٕمؾ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم سمٕمض قمـ واًمتٜم٤مزل ومٞمٝم٤م اًمدظمقل جيقز ي٘م٤مل أن

 -سم٤مإلؾمالم ضمٝمؾ أجْم٤مً  وهذا اًمِمخص، هذا ُمـ اعمًٚمٛم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف يٙمقن

 ذم ي٘مع أن ظمِمٞم٦م ؾمٚمٗم٤ًم، حمرم ارشمٙم٤مب جيٞمز ٓ اإلؾمالم أن ومٚمٞمٕمٚمؿ وم٘مٞمٝم٤مً  يم٤من وُمـ

 :ُمثالً  أيمؼم، حمرم

٤من ٤مومراً، ظمرج إًٟم  وضمده٤م ح٤م ًمٙمٜمف ُمٞمت٦م وضمد ضمققم٤مً، ًمٚمٛمقت يتٕمرض أن خيِمك وهق ُم

ٞمح اًميورات: وي٘مقل ؾمٚمٗم٤مً  ومٞم٠ميمٚمٝم٤م ُمقشم٤مً، خيِمك ٓ ٕنف ي٠ميمٚمٝم٤م: أن ًمف جيقز ٓ  شٌم

 وذم ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م اًمِم٤ٌمب سمٕمض يمذًمؽ سمٕمد، اًميورة ذم ي٘مع مل وهق اعمحٔمقرات،

ردن،  قمـ شم٠ًمخٝمؿ ومٕمٜمدُم٤م حل٤مهؿ، طمٚم٘مقا  ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ُمـ يٜمت٘مٚمقا  أن أرادوا إذا يم٤مٟمقا  ٕا

٥ٌم  -اًم٘مٌض قمكم يٚم٘مك أن أظمِمك: ي٘مقل اًًم

 وهذه سـمٚمٕمؾ، وضمؾ قمز اهلل ُمٕمّمٞم٦م اؾمتحٚمٚم٧م مل: وم٢مذاً  اًم٘مٌض، قمٚمٞمؽ يٚم٘مك ٓ وىمد طمًٜم٤مً،

 طمٞم٤مشمف، اًمٕمٚمؿ درس قم٤ممل ومٞمٝمؿ أن أقمت٘مد ٓ أهنؿ ىمٚم٧م ٕين اجلَّمقم٤مت: ه١مٓء يٚمتزُمٝم٤م ٓ ىم٤مقمدة

ضمتَّمقمٞم٦م، احلٞم٤مة درس  قمٚمٞمٝمؿ ٟمّم٥م أو ٟمٗمًف ٟمّم٥م صمؿ جيقز، ٓ وُم٤م هل٤م جيقز ُم٤م وقمرف ٓا

ن ومٝمق أُمػماً، ٞمح ٔا  قمٚمَّمء سمٕمض إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اعمِم٤ميمؾ وُمـ طمراُم٤مً، ىمٌؾ ُمـ يم٤من ُم٤م هلؿ ٌي

٤من يٛمز أن اًمًٚمػ  واعمقضم٤مت سم٤مًمتٞم٤مرات يت٠مثر ٕنف آظمر: رأي قمغم يّمٌح صمؿ رأي قمغم اإلًٟم

 وٓ وضمؾ، قمز اهلل ذيٕم٦م ُمـ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م قمغم ٟمث٧ٌم أن ومٕمٚمٞمٜم٤م وًمذًمؽ وي٤ًمراً: يٛمٞمٜم٤مً  شم٠مظمذه اًمتل

ٟمحراوم٤مت ُمـ ٟمراه ُم٤م يْمٓمرٟم٤م  وم٢من ُمّمٚمح٦م: حت٘مٞمؼ سم٤مؾمؿ اعمٜمحروملم، ُمع ٟمحـ ٟمٜمحرف ًمٙمل ا

 يٚمٝمؿ أن اعمرضمق هق وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل اعمٗم٤مؾمد، ارشمٙم٤مب سمٓمريؼ شمتح٘مؼ ٓ اعمّمٚمح٦م

 يت٠مثروا ٓ وأن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وطمدي٨م اهلل يمت٤مب قمٜمد وىم٤موملم يٙمقٟمقا  أن مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم

 -إؾمالُمٞم٦م ٓومت٤مت قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م وًمق وي٤ًمراً، يٛمٞمٜم٤مً  هبؿ شم٠مظمذ اًمتل اًمٗمٙمري٦م[ سم٤مًمِمٌٝم٤مت]

 (  00:  12: 17. 102. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  07: 77. 102. واًمٜمقر اهلدى) 
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 مـؽرات ظذ حيتقي افذي اجلقش مـ اخلروج حؽؿ

 اإلٟم٤ًمن ويم٤من اإليَّمن، قمغم ي١مصمر يم٤من إذا اجلٞمش، ُمـ سم٤مخلروج رأجؽ ُم٤م: اًم١ًمال

 --أو ُمٜمٙمًرا  ي٘م٤موم أن يًتٓمٞمع ٓ هذا

 ذًمؽ ُمٕمٜمك هؾ ًمٙمـ ُمٕمروف، اجلقاب ٕن ًمف، داقمل ومٞمف ُم٤م ؾم١مال هذا :اًمِمٞمخ

 إضم٤ٌمري؟ وًمٞمس اظمتٞم٤مري: ي٘م٤مل يمَّم أن اجلٞمش ذم أن٧م أنؽ

 -اخلروج أؾمتٓمٞمع :اًم٤ًمئؾ

ؾ: إذاً  :اًمِمٞمخ  -سم٤مخلػم قَمجر

 واًمديف؟ ُمرو٤مة سمٕمدم هذا يم٤من وًمق ظمػًما، اهلل ضمزاك :اًم٤ًمئؾ

 ُمع إردين اجلٞمش أن اًمٞمقم اًمقاىمع واىمٕمؽ، إمم شمٜمٔمر أن جي٥م هٜم٤م :اًمِمٞمخ

 أدرى ُمٙم٦م أهؾ: ي٘م٤مل ويمَّم ُمّمٓمٗمقي٤ًم، ضمٞمِم٤مً  اًمٌٕمض يزقمؿ يمَّم ًمٞمس إؾمػ،

 طم٘مٞم٘م٦م شمدري اجلٞمش ذم شمٕمٞمش وأن٧م وم٠من٧م ومٞمٝم٤م، سمَّم أدرى اًمدار وص٤مطم٥م سمِمٕم٤مهب٤م،

 ُمّمٓمٗمقي٤مً  ضمٞمِم٤مً  يم٤من أنف ومروٜم٤م ومٚمق ٓ، أم ُمّمٓمٗمقي ضمٞمش هق هؾ أنف اًم٘مقل، هذا

 -طم٘مٞم٘م٦م ىمري٥م قمَّم ُيّمٌح أن وٟمرضمق طم٘مٞم٘م٦ًم،

 وًمٚمِمٕم٥م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمألُم٦م ظم٤مدُم٤مً : أي ُمّمٓمٗمقي٤ًم، ص٤مر اجلٞمش أن اومؽموٜم٤م إذا 

 وم٢مذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك هلل وىمرسمك ـم٤مقم٦م اجلٞمش ذم اعمًٚمؿ هذا وضمقد يٙمقن طمٞمٜمئذٍ  اعمًٚمؿ

ًمد يم٤من  يم٠منف ٕنف ظمٓم٠م: ومٝمق اعمّمٓمٗمقي اجلٞمش هذا ذم ئمؾ أن آسمـ ُمـ يريد ٓ اًمقا

 -اإلؾمالم ضمٜمقد ُمـ ضمٜمداً  يٙمقن سم٠من وضمؾ قمز رسمف سمٓم٤مقم٦م ي٘مقم أن ٓسمٜمف يريد ٓ

ٟمف، ُمـ ُمٌلم واعمٙمتقب ٟمٕمٚمؿ، يمَّم إؾمػ ُمع واحل٤مًم٦م أن أُم٤م   ٓ طمٞم٨م قمٜمقا

 ومٕماًل، ُمٜمف ويتؼمؤون اؾمَّمً  إًمٞمف يٜمتًٌقن اًمذي سم٤معمّمٓمٗمك يتِمٌف أن ًمٚمٛمًٚمؿ يًٛمحقن

ًمد ريض ؾمقاء اخلروج طمٞمٜمئذٍ  ومٞمج٥م  اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذًمؽ َيْرض، مل أم اًمقا

 اجلقاب؟ واوحش اخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ: »واًمًالم

 (00: 21: 70. 188. واًمٜمقر اهلدى)   



 21   آؾمتثَّمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افػؽرية ادؾؽقة ظذ افتعدي

 ًمٜمٗمًف؟ ويْمٞمٗمٝم٤م همػمه ُم١مًمٗم٤مت ينق ُمـ طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 سمف، قمٝمد اح٤مولم ًمٚمٛمًٚمٛملم يٙمـ مل ضمديد ٟمقع اًمنىم٦م ُمـ اًمٜمقع هذا :اًمِمٞمخ

 وىمد قم٤مُم٦م ٟمّمقص ُمـ اًمٜمقع هذا طمٙمؿ يًتٜمٌط أن اًمٕمٚمؿ سمٓم٤مًم٥م ومٞمحًـ وًمذًمؽ

 شمٜمٝمك اًمتل ومٝمل اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص أُم٤م سم٤معمقوقع وأخّمؼ أظمص ٟمص هٜم٤مك يقضمد

 حُي٥ِمر  َٓ  اهللَ  إِنَّ  شَمْٕمَتُدواْ  َٓ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف  يمٛمثؾ اعمًٚمؿ أظمٞمف قمغم آقمتداء قمـ اعمًٚمؿ

 ذًمؽ يم٤من ُم٤م ؾمقاء آقمتداء أنقاع ُمـ ٟمقع أي يِمٛمؾ قم٤مم ٟمص وم٤مٓقمتداء ﴾اعْمُْٕمَتِديـ

 -اإلٟم٤ًمن متس اًمتل احلٞم٤مة ؿم١مون ُمـ ؿم٠من أي ذم أو اخلٚمؼ ذم أو اًمٕمٚمؿ ذم أو اح٤مل ذم

 اإلُم٤مم ُمقـم٠م ذم اعمٕمروف احلدي٨م سمف ومٕمٜمٞم٧م سمٛمقوققمٜم٤م إًمّمؼ اًمٜمص أُم٤م

 هق سمَّم وم٠مضم٤مسمقه هق؟ ُمـ اًم٤ًمرق قمـ أصح٤مسمف ؾم٠مل ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن همػمه وذم ُم٤مًمؽ

 اًمذي هق اًم٤ًمرق سم٠من وم٠مضم٤مب همػمه، ُم٤مل ينق اًمذي هق اًم٤ًمرق أن ُمـ ُمٕمٚمقم

 يتؿ ٓ: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م صالشمف ُمـ ينق ويمٞمػ: ىم٤مًمقا  صالشمف، ُمـ ينق

 -وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م

 يم٤من اًمذي اعمٕمٜمك اًمنىم٦م، ُمٕمٜمك وؾمع ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ُمـ ومٜم٠مظمذ 

 وٟمحقه٤م، واًمٕم٘م٤مرات يم٤مُٕمقال اح٤مدي٦م إُمقر هىم٦م ذم وحمّمقراً  اًمٜم٤مس قمٜمد حمدوداً 

 أؾمقأ  وهل أظمرى هىم٦م هٜم٤مك أن اعمًٚمٛملم ٟمٔمر احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ومٚمٗم٧م

 وُمـ اًمّمالة أريم٤من ُمـ رء هىم٦م وهل أٓ مجٞمٕم٤ًم، اًمٜم٤مس قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًمنىم٦م ُمـ

 أؾمقأ  أن احلدي٨م، رواي٤مت سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذيمر طمٞم٨م واضم٤ٌمهت٤م،

 -ؾمجقده٤م وٓ ريمققمٝم٤م يتؿ ٓ صالشمف ُمـ ينق اًمذي هق اًمنىم٦م

 ؾم١ماًمؽ ذم ضم٤مء ُم٤م هق اعمحرُم٦م اًمنىم٦م ُمـ أن ٟمٗمٝمؿ أن ٟمًتٓمٞمع احلدي٨م هذا ُمـ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وقمٞمداً  ذًمؽ ذم وطمًٌف ًمٜمٗمًف، يٜمنمه صمؿ همػمه، قمٚمؿ اعمًٚمؿ ي٠مظمذ أن ُمـ

 يمٞمػ همٜمٌل، ُمثالً  سم٠منف يتٔم٤مهر اًمذي أن أي شزور صمقيب يمالسمس ُيٕمط، مل سمَّم اعمتِمٌع»

 يمًٌف، ُمـ هذا أن اًمٜم٤مس أُم٤مم ويتٔم٤مهر ومٞمٚمًٌف، زيٜمتف أو اًمٖمٜمل صمقب ي٠مظمذ يتٔم٤مهر؟
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 ،شُيٕمط مل سمَّم اعمتِمٌع» :ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف ومٝمق يمذًمؽ، ًمٞمس إُمر وواىمع ُم٤مًمف، وُمـ

:  ىم٤مل وإٟمَّم زور، صمقب يمالسمس: ي٘مؾ مل شزور صمقيب يمالسمس» ومٝمق ًمف، ًمٞمس سمَّم اعمتٔم٤مهر

 أضمؾ ُمـ ًمف، ًمٞمس سمَّم يتٕم٤مـمك اًمذي هذا زضمر ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م سم٤مب ُمـ زور صمقيب يمالسمس

 يم٤من ًمق هذا إًمٞمف، يٜمًٌف وأن يمت٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ ي٠مظمذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ وذاك هذا

 -ًمٜمٗمًف يٜمنمه صمؿ سمرُمتف ي٠مظمذه يمت٤مسم٤مً  يم٤من إذا سمَّم ومٙمٞمػ حت٘مٞم٘م٤مً  أو سمحث٤مً 

 ينق أن حيرم هلذا ىم٤مئٚمف، إمم ىمقل يمؾ قمزو اًمٕمٚمؿ سمريم٦م ُمـ ي٘مقًمقن اهلل ومرمحٝمؿ

 -اًم١ًمال هذا ضمقاب ُمـ حييين ُم٤م هذا ًمٜمٗمًف، يٕمزوه صمؿ ًمف ًمٞمس يمت٤مسم٤مً  اعمًٚمؿ

 : -- : -- ( 21.29. واًمٜمقر اهلدى)

 افطبع حؼقق

 سمح٘مقق يًٛمك ُم٤م هٜم٤مك ًمٞمس سم٠منف أومتك يم٤من سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمٌد اًمِمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 صحٞمح؟ هذا ومٝمؾ اًمٓمٌع،

 اًمتل إومٕم٤مل ُمتّمقر همػم أنف اقمت٘م٤مدي ذم اًمقاىمع ذم ٕنف هبذا: يٗمتل هق :اًمِمٞمخ

ؤه، اًمٕمٚمؿ سمٞمع جيقز ٓ أنف وٓؿمؽ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م همػم اعم١مًمػ هب٤م ي٘مقم  ًمٙمـ وذا

 احل٤مرض، اًمٕمٍم ذم وضمدت اًمتل واًمقؾم٤مئؾ سم٤مٕؾم٤ٌمب شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ شمتٕمٚمؼ ٓ اعم٠ًمخ٦م

 وأتٕم٤مسم٤مً  ضمٝمقداً  اًمٜم٤مس سملم وٟمنمه اًمٙمت٤مب هذا إجي٤مد ذم اعم١مًمػ وىم٧م ُمـ وشم٠مظمذ

 اإلٟم٤ًمن يتٙمٚمػ وُم٤م إُمر، طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف إُمقر هذه ُم٤مرس ُمـ أن وٓؿمؽ يمثػمة،

 -اًم٤ٌمًمغ اجلٝمد ُمـ

 ُم٤م ًمٙمـ إؿمٙم٤مل، ومٞمٝم٤م ُم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هل ؿمؽ سمال اًمِمٞمخ ٟمٔمر ومقضمٝم٦م

 وٓ اًمٓم٤مسمع،: أي اًمٜم٤مذ وسملم هذا سملم يٗمرق أن احل٘م٤مئؼ هذه يٕمرف ًمق اًمِمٞمخ أفمـ

 ذًمؽ ذم: يٕمٜمل ٕنف اًمٕمٚمٛمٞم٦م: سم٤مًمٙمت٥م ويت٤مضمروا أضمراً  ي٠مظمذوا أن ًمٚمٓم٤ٌمع حيرم أنف أفمـ

: يٕمٜمل أنف أفمـ ُم٤م اًمٜم٤مذيـ، ه١مٓء ُمـ شمٍمف وضمٝمقد أتٕم٤مب: ويٕمٜمل اؾمتٕمدادات

 ظمرج إذا سمٞمٜم٤مه اًمذي اًمٜمٗمع وسملم اًمٜم٤مذ سملم ومرق ٓ يمذًمؽ إُمر وإذا ذًمؽ، حيرم

ه يمَّم ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد أن يٛمٙمـ ٓ سمّمقرة اًمٙمت٤مب  شمًٛمك اًمتل اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ٟمرا
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 ُم٤م ويمثػماً  اعمقوقع، ذم رأجل ومٝمذا حتريٗم٤مت، ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م ًمٙمثرة اًمتج٤مري٦م: سم٤مًمٙمت٥م

ٟمٜم٤م ًمٌٕمض ٟم٘مقل  ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمتج٤مرب شمّمقير قمغم وم٘مػ هن٤مراً  ًمٞمالً  شمٗمرج شمٕم٤مل: إظمقا

 -قمٚمٞمف إضمر أظمذ جيقز ٓ اًمٕمٛمؾ هذا إن: ي٘م٤مل

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي اعمّمحػ ٟمًخ ظمّمقص ذم ىمديَّمً  اًمٕمٚمَّمء حتدث ًم٘مد: سم٤مظمتّم٤مر :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٚمَّمء سملم ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م أن ٓؿمؽ قمٚمٞمف؟ إضمرة أظمذ جيقز هؾ اهلل يمالم هق

 : أنٗمًٝمؿ اًمًٚمػ قمٚمَّمء

 -اجلقاز سمٕمدم ىم٤مئؾ وُمـ سم٤مجلقاز، ىم٤مئؾ ومٛمـ

 ًمٞمس إُمر هذا ٓ اهلل، سمٙمالم يت٤مضمر أنف اعمّمحػ يٜمًخ اًمذي أن ٟمرى ٓ وٟمحـ

: يٕمٜمل سمٓمري٘م٦م اًم٘مرآن إًمٞمٝمؿ ي٘مرب أن قمغم اًمٜم٤مس ي٤ًمقمد هق وإٟمَّم أبدًا، اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ

: ي٘م٤مل يمذًمؽ ًمٚمٓم٤مسمع سم٤مًمٜم٦ًٌم: ي٘م٤مل ويمذًمؽ ومجٞمؾ، واوح ُمثالً  سمخط ُم٘مروءة

 واهلل اعمقوقع، ذم رأجل هق هذا ًمٚمٛم١مًمػ، سم٤مًمٜم٦ًٌم: ي٘م٤مل يمذًمؽ ًمٚمٛمّمحح، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 -أقمٚمؿ

 يمتٌٙمؿ ُمـ ي٠مظمذون اًمذيـ اإلظمقة سمٕمض ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م: ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 يٗمتل أو: ي٘مقل إًم٤ٌمين اًمديـ ٟم٤مس اًمِمٞمخ هؾ: اًم١ًمال هذا محٚمقين يم٤من روهن٤ميّمق

 ؾمح٧م؟ وهق ؾمحت٤مً  إقمَّمل هذه سمحر إن

 -اًمنىم٦م أطمؾ اًمذي ُمـ ـمٌٕم٤مً  هىم٦م يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 وٟمنمه؟ وصقره اًمٕمٛمؾ أظمذ إذا: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

م ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ  -اعم١مًمػ ُمـ سم٢مذن إٓ طمرا

 -اعم١مًمػ ُمـ سم٢مذن إٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًمنمح ُمـ اجلقاب ُمـ يٗمٝمؿ أظمريـ حل٘مقق اعمت٤مضمريـ ه١مٓء ٕن :اًمِمٞمخ

 ومَّم اعم١مًمػ سم٢مذن سمف يت٤مضمروا وأن يمت٤مسم٤ًم، يٓمٌٕمقا  أن هلؿ جيقز أنف يرون يم٤مٟمقا  إن: اًم٤ًمسمؼ

 واوح؟ اعم١مًمػ وسملم سمٞمٜمٝمؿ اًمٗمرق
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 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هب٤م؟ ويت٤مضمروا ضمٝمقدهؿ ي٠مظمذ ُمـ ًمٖمػمهؿ جيٞمزون هؿ هؾ: ومحٞمٜمئذ :اًمِمٞمخ

 -ٓ: ىمقهلؿ ؾمٞمٙمقن

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ذم إول اًمٗمْمؾ إول إصؾ ًمف يم٤من اًمذي وسملم سمٞمٜمٝمؿ يٗمرىمقن ح٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -اًمٜم٤مس سملم اًمٙمت٤مب هذا ٟمنم

 يمت٥م ي٘مرب أن ي٘مّمد: يٕمٜمل اًمتج٤مري٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ي٘مّمد ٓ يم٤من وإن :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٚمؿ؟ ًمٓمالب اًمِمٞمخ

 -هذه شإن» هذه :اًمِمٞمخ

 - ذًمؽ حت٘مؼ إن :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٍميح، ُمـ ذًمؽ يٛمٜمٕمٜمل ُم٤م أن٤م ًمٙمـ واؾمتٖمؾ هذا ىمٚم٧م وىمد: أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 ضمزاه: أىمقل وم٠من٤م ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف يرسمح ٓ اح٤مل سمرأس ويٌٞمٕمف يمتٌل ُمـ يمت٤مب يٓمٌع إٟم٤ًمن يمؾ

 -ظمػماً  اهلل

 -ظمػم اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اإلٟم٤ًمن؟ هذا أجـ ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 رسمح؟ أي ًمف شمٌح ٓ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -أبداً  :اًمِمٞمخ

 -ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -سم٢مذين إٓ :اًمِمٞمخ
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 -سم٢مذٟمؽ إٓ :ُمداظمٚم٦م

 أدري ُم٤م قمٚمٞمف، يقاومؼ أطمد أفمـ ُم٤م: يٕمٜمل رء إمم إُمر وصؾ صمؿ- ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -اًمث٤مين أو إول اًمّمحٞمح٦م ُمـ جمٚمديـ قمغم اـمٚمٕم٧م

 -قمغم ٟمٕمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 وهذه سمف، يًٛمح اًمِمٞمخ أفمـ هذا: يٕمٜمل ُمٍم، ذم قمٜمديمؿ أقمرف أن٤م :اًمِمٞمخ

 أن يٕمٜمل ٓ يمَّم يٕمٜمل، ٓ اًمٕمٚمؿ ٟمنم يٕمٜمل إٟمَّم :واًمِمٞمخ اًمِمٞمخ يمالم يًتٖمٚمقن: احل٘مٞم٘م٦م

 -أظمرون سمف يت٤مضمر أن يٕمٜمل ٓ يمذًمؽ اعم١مًمػ سمف يت٤مضمر

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اعم١مًمػ سمف يت٤مضمر أن يٛمٜمع اًمذي ومَّم سمف، اعمت٤مضمرة أظمرون أضم٤مز وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 -آظمره إمم وو واعمّمحح واعمح٘مؼ

 -يمتٌؽ قمغم يٕمٚمؼ واطمد طمتك دمٞمز ٓ أن٧م: إذاً : يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -يمذًمؽ ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 -ذًمؽ ٟمحق أو يمٜم٘مد ُمًت٘مالً  ٟمنماً  ٟمنم إن ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمدون يمتٌل ُمـ اًمٙمت٤مب يدومع أوًٓ  أنف أُم٤م رأجف يٌدي إٟم٤ًمن يمؾ طم٘مف هذا :اًمِمٞمخ

ر ومٞمف ومٝمذا اعم١مًمػ، وطمؼ اًمٜم٤مذ طمؼ: طم٘م٤من ًمف اًمٙمت٤مب وهذا إذين  -إرضا

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٞمس هق ًمٚمٕمٚمؿ اًمثٛمـ هذا جيقز ٓ: ي٘م٤مل طملم أنف: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه :اًمِمٞمخ

ءً  شمٗمرغ أتٕم٤مب آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمَّم وإٟمَّم اًمٕمٚمؿ، صمٛمـ  ُم٤م ومٙمثػماً  اًمٜم٤مذ، أو اعم١مًمػ ُمـ ؾمقا

 وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٤مذ سم٤مًمٜم٦ًٌم اح٤مدي اًمير إحل٤مق اًمٙمالم هبذا اًمت٤ًمُمح سم٥ًٌم يؽمشم٥م

 -ًمٚمٛم١مًمػ



 29 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   آؾمتثَّمر 

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إول اًمٜم٤مذ يٙمقن هىم٧م اًمٙمت٥م سمٕمض أن اعمرات ُمـ يمثػم ذم وىمٕمقا  :اًمِمٞمخ

 هذا ويٓمٌع اًم٤ًمرق ي٠ميت ُمٕمٞمٜم٦م، ىمٞمٛم٦م ؿمؽ سمال ويَمٚمَّٗمتف آٓف، مخ٦ًم: ُمثالً  ُمٜمف ـمٌع

 يرسمح ُم٤م أوٕم٤مف رسمح٤من وهق اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمّمػ ومٞمٌٞمٕمف إـمالىم٤ًم، ضمزء يٙمٚمٗمف ٓ اًمٙمت٤مب

 ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م اًمرـمقسم٦م ُمـ ويٗمٜمك يٌغم، طمتك خمزٟمف ذم يتٙمدس يمت٤مسمف إول إول،

 ُمـ سمٌمء أصٌٜم٤م وٟمحـ!! ؾم٤مئؾ ُمـ ٟم٤مذ ًمٙمؾ ٓسمد: إىمؾ قمغم هذا؟ جيٞمز اًمذي ُمـ

 -اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م همػم ُمـ هذا

 ٟمٔم٤مم صٝمرٟم٤م هق أظمٞمٜم٤م قمرض اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمث٤مين اجلزء

 اًمِمٞمخ، يمت٥م ُمـ رء شمتٓمٌع أن أريد اًمٗمٚمقس ُمـ ىمٚمٞمؾ قمٜمدي: ىم٤مل أطمدهؿ ؾمٙمجٝم٤م

 ذم واؾمتِم٤مرين اًمِمٞمخ إمم أظمذه٤م أن٤م ُم٤مٟمع ذم ُم٤م: ىم٤مل اح٤مدي٦م؟ اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أن٤م وأؾمتٗمٞمد

 -اًمًٚمًٚم٦م ُمـ اًمث٤مين اجلزء ـمٌع

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٙمٚمٗم٦م ٟمّمػ دومع وذاك اًمٙمٚمٗم٦م، ٟمّمػ أن٤م ومدومٕم٧م ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م: ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 ومؼمك إذن سمدون ُمٓمٌققم٤مً  يمت٤مب ٟمزل إٓ يٓمٌع أن يم٤مد ُم٤م اًمٙمت٤مب وـمٌع إظمرى،

 أظمر اإلٟم٤ًمن ذاك ـمٌٕم٦م سم٥ًٌم اًمٙمت٤مب ومتٕمٓمؾ ؾمٜملم ؾمٙمجٝم٤م ص٤مطمٌٜم٤م قمٜمد اًمٙمت٤مب

 ـم٤ٌمقم٦م قمغم اإلٟمٗم٤مق ذم ذيٙم٤م يم٤من اًمذي[ اًمرضمؾ] رضر، وأص٤مسمٜم٤م رضر وم٠مص٤مسمف

 قمغم حيّمؾ: يٕمٜمل أن وسمدل إقم٤مٟم٦م، إمم وسمح٤مضم٦م اًمٌالد ذم همري٥م يٕمٜمل رضمؾ اًمٙمت٤مب،

 -اًمير قمغم طمّمؾ اح٤مل

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إٟمَّم اًم٘مْمٞم٦م يٕم٤مين ٓ ُمـ سم٤مل ذم ختٓمر ـمٌٕم٤مً  ٓ واًمٜمت٤مئ٩م اًمٕمقاىم٥م ومٝمذه :اًمِمٞمخ

 - اعمحْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر

 -هذا ذم رأجل هذا

 -ظمػما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م
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 اًمِمٞمخ ورأي اًمٓمٌع طم٘مقق قمـ أُمس ؾم٠مختف اًمذي ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمغم طم٘م٤مً  شم٠مظمذ أن جيقز ومٝمق اًمِمٞمخ، ومتقى ذم ضمزئٞم٦م ٟمًٞم٧م يمٜم٧م ذًمؽ، ذم اًمٕمزيز قمٌد

 -وٟمّمٌؽ وشمٕمٌؽ قمٛمٚمؽ ي٘م٤مسمٚمف وهذا إومم، اًمٓمٌٕم٦م

 سم٤مىمل ذم جيقز ومال أضمر، قمٚمٞمف أظمذت أن٧م ومتٕمٌؽ اًمٓمٌٕم٤مت سم٤مىمل أُم٤م: ي٘مقل

 وم٘مط؟ إومم اًمٓمٌٕم٦م: ي٘مقل اًمٓمٌٕم٤مت

: وصم٤مٟمٞم٤مً  ُم٠ًمخ٦م، هذه أوًٓ  ُمٜمف ،[اٟم٘مٓم٤مع] حمْم٦م ؿمٙمٚمٞم٦م ىمْمٞم٦م: اقمت٘م٤مدي ذم هذا 

 قمٚمٞمف، اًمٙمالم ؾمٌؼ ُم٤م وهذا إول، سمجٝمد يٜمتٗمٕمقا  أن ًممظمريـ هؾ إظمرى اعم٠ًمخ٦م

 ذم ي٘م٤مل ومٙمَّم اًمٜم٤مذ، وسملم اعم١مًمػ سملم اشمٗم٤مق ومٝمذا ؿمٙمٚمٞم٦م، ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه أنف أُم٤م

 ومَّم جيقز؟ ٓ أو شمٕمقيْم٤مً  أو أضمراً : يٕمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م ـمٌٕمتف قمـ ي٠مظمذ أن ًمف هؾ: اًمٜم٤مذ طمؼ

 -آظمره إمم وو وحت٘مٞم٘م٤مً  شم٠مخٞمٗم٤مً  اًمٙمت٤مب قمغم ىم٤مم اًمذي اعم١مًمػ ذم ي٘م٤مل ومٞمف ي٘م٤مل

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 طمٞمٜمَّم شمٕمٚمٛمقن يمَّم يمثػماً  ي٘مع وهذا ممٙمـ ٕنف ؿمٙمٚمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م أقمٜمل إٟمَّم :اًمِمٞمخ

 اعمٕمٚمؼ أو اعم١مًمػ هق اًمذي احلؼ ًمّم٤مطم٥م ومٞمدومع اًمٓمٌع طمؼ يٛمتٚمؽ أن اًمٜم٤مذ يريد

 ـمٌٕم٤مً  واوح وهذا اًمٜمنم، طمؼ ًمف يٕمط مل ًمق ًمف يدومع مم٤م أيمثر ًمف يدومع اعمح٘مؼ أو

 -ًمديؽ

 أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق إول، إظمذ سمجقاز ؾمٚمؿ إذا ًمف جيقز ٓ سم٠منف ي٘م٤مل هؾ شمرى

 ومَّم آظمره، إمم قمنميـ قمنمة مخ٦ًم صمالصم٦م اصمٜملم واطمد سم٤معمٞم٦م ي٠مظمذ أن: ًمف ومٞم٘مقل يتحٙمؿ

 ٓ ؟---- دومٕم٤مت قمغم ي٘مقم أن وسملم واطمدة، دومٕم٦م احلؼ هذا ي٠مظمذ أن سملم طمٞمٜمئذ اًمٗمرق

 سم٤محلٙمؿ قمالىم٦م ًمف ًمٞمس ؿمٙمٚمٞم٦م ىمْمٞم٦م اًمتٗمريؼ هذا إٟمف: ٟم٘مقل وًمذًمؽ ذًمؽ، ذم ومرق

 هذا قمٚمٞمف، يتٗم٘مقن ُم٤م وقمغم ذوـمٝمؿ قمغم اعم١مُمٜملم ٕن جيقز: ٓ أو جيقز اًمنمقمل

 -اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمغم اؾمت٠منٗمف اًمذي اًم٘مٞمؾ هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٔمري وضمٝم٦م

 يمت٥م طمتك يمت٤مب أي يمت٤مب اؿمؽمي٧م أين ًمق: ي٘مقًمقن آظمر ىمٞمد وهٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

ء ومٝمذا اًمِمٞمخ ُمثالً   اًمٙمت٤مب ٕن صحٞمح: سمٞمع وهذا أبٞمٕمف أن زم ومٞمجقز صحٞمح، ذا

 -رء ومٞمف ُم٤م هذا اًمٜم٤مس سمٓمري٘م٦م سمٕم٧م أن٤م ومٚمق ُمٚمٙمل أصٌح
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 سمٓمريؼ اؿمؽماه هذا ٕن شمٕمٍد: ومٞمف ًمٞمس هذا ًمٙمـ رء، ومٞمف ُم٤م أىمقل وأن٤م :اًمِمٞمخ

 -واوح إُمر اًمٓمٌع، طم٘مقق ًمف أن قمغم اؿمؽماه ُم٤م هق ًمٙمـ ذقمل،

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمَّم آٟمتٗم٤مع ذم يٛمتٚمؽ مل ًمٙمـ اًمٙمت٤مب، هبذا آٟمتٗم٤مع اُمتٚمؽ هق: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 اًمٙمت٤مب؟ هذا ُمـ شمٓمٌع أن يٛمٙمـ اًمتل سم٤مًمٜمًخ

 هق؟ اؿمؽماه٤م اًمتل اًمٜمًخ٦م قمغم وىمع اًمٌٞمع: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 : -- ( 21:  27.   12.   واًمٜمقر اهلدى)

 : -- ( 71:  22.  12.    واًمٜمقر اهلدى) 

 حؼ ٓشتخراج رصقة دؾع

ئر ذم قمٜمدٟم٤م حيدث :ُمداظمٚم٦م  ىمٌؾ ُمـ اعمٚمتزم اًمِم٤ٌمب ضمقازات شم١مظمذ أن اجلزا

 ًمٚمٛمقفمٗملم رؿمقة اح٤مل ُمـ ُمٌٚمٖم٤مً  دومٕمقا  إذا إٓ قمٚمٞمٝم٤م احلّمقل يًتٓمٞمٕمقن ومال اًمنمـم٦م

 ذًمؽ؟ جيقز هؾ اجلقازات ذم

: هق اًمرؿمقة ٕن اًمنمقمل: سم٤معمٕمٜمك رؿمقة ًمٞمس هذا ٕن جي٥م، سمؾ جيقز، :اًمِمٞمخ

 احلؼ قمغم ًمٚمحّمقل ُم٤مل إقمٓم٤مء أُم٤م سم٤مـمؾ، إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل ُم٤مل إقمٓم٤مء

ءً  فم٤ممل ومٝمق اًمٔم٤ممل أُم٤م اعمٔمٚمقم إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم سمرؿمقة ًمٞمس ومٝمذا اعمٝمْمقم  رؿمقة أظمذ ؾمقا

 ومٝمذا فم٤ممل وهق: يٕمٜمل ُمْم٤مقمػ، ذٟم٥م وسملم ذٟم٥م سملم ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م إٟمَّم ي٠مظمذ، مل أو

 ُمـ يٌتٖمل ٕنف قمٚمٞمف: إصمؿ ٓ اًمداومع أُم٤م آظمر، ذٟم٥م ومٝمق اًمرؿمقة ي٠مظمذ وطمٞمٜمَّم ذٟم٥م

 -اعمٝمْمقم طم٘مف إمم اًمقصقل ذًمؽ وراء

 قمديدة سمّمقر يتٙمرر اًم١ًمال هذا ُمثؾ ٕن هل؟ ُم٤م اًمرؿمقة ٟمحٗمظ أن جي٥م وم٢مذاً 

 ٟمٕمرف طمٞمٜمئذ سم٤مـمؾ إطم٘م٤مق أو طمؼ إلسمٓم٤مل يٕمٓمك ُم٤مل هق اًمرؿمقة أن قمرومٜم٤م وم٢مذا
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 -اًم٘مْمٞم٦م يمٝمذه اًمٞمقم اعمًٚمؿ هب٤م يٌتغم اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم قمـ اجلقاب

 : -- : -- ( 78. 12. واًمٜمقر اهلدى)

 ادقاشر شد بطريؼ احلؽقمل اداء رسؿة حؽؿ 

 ًمٚمٛمقاـمٜملم اح٤مء شمقومر وهل طمٙمقُمٞم٦م، دوًم٦م ومٞمٝم٤م سمٚمد ذم ـمٌٕم٤مً  اح٤مء هىم٦م :اًم١ًمال

 اعمٕمدات؟ هذه ُمـ وهمػمه اعمقاؾمػم ؾمد سمٓمريؼ

 ُمتج٤موسملم اًمِمٕم٥م أومراد يٙمقن أن وجي٥م طمرام، يمٚمٝم٤م اًمنىم٦م جيقز، ٓ :اًمِمٞمخ

 اًمٜمٕمٛم٦م، هذه شمٙمٗمر أن جيقز وٓ وختدُمٝمؿ، ُمّم٤محلٝمؿ، حت٘مؼ هن٤م أ دام ُم٤م احلٙمقُم٦م ُمع

ءُ  َهْؾ ﴿: ي٘مقل اهلل ٕن ٤منِ  ضَمَزا ًَ َّٓ  اإِلطْم ٤منُ  إِ ًَ  يمٚمٝم٤م وم٤مًمنىم٦م[ 10:اًمرمحـ﴾ ]اإِلطْم

 -اإلؾمالم ذم جيقز وٓ هذا، ُمـ وهذا طمرام،

 ؟شصمالث ذم ذيم٤مء اًمٜم٤مس»: طمدي٨م :اًم١ًمال

 اعمًٚمٛمقن»: وإٟمَّم يّمح، ٓ اًمٚمٗمظ هذا شصمالث ذم ذيم٤مء اًمٜم٤مس» طمدي٨م :اًمِمٞمخ

 ُم٤مء: سمٛمٕمٜمك ُمِم٤مع هق اًمذي اح٤مء هق هٜم٤م سم٤مح٤مء اعم٘مّمقد: صم٤مٟمٞم٤مً  شصمالث ذم ذيم٤مء

 قمٜمده يمرضمؾ: يٕمٜمل وسم٤مجلٝمد، سم٤مًمتٕم٥م ٟمْمح ُم٤مء أُم٤م ذًمؽ، وٟمحق وإهن٤مر اًمٌح٤مر

 إًمخ،-- ُم٤مزوت سمٜمزيـ قمٚمٞمف ويٜمٗمؼ اح٤مء يٜمْمح ُمقشمقر آٟمٞم٦م قمٚمٞمف وريم٥م ُمثاًل، سمًت٤من

ه اهلل ظمٚم٘مف اًمذي اح٤مء وإٟمَّم ذيم٤مء، ومٞمف اًمٜم٤مس سم٠من اح٤مء هذا ذم ي٘م٤مل ُم٤م هذا  ذم وأضمرا

 اًمذي اح٤مء وأُم٤م إومراد، ُمـ ومرد يًتٛمٚمٙمف أن جيقز ٓ اًمذي هذا وإهن٤مر، اًمٌح٤مر

 -اعمذيمقر سم٤محلدي٨م اعم٘مّمقد هق ًمٞمس ومٝمذا وآختف وشمٕمٌف سمجٝمده هق اؾمتٜمٌٓمف

 رومع ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمِمٕم٥م هذا قمغم احل٘مقق هذه ُمـ فمٚمؿ ومٞمف يم٤من ًمق طمتك :اًم١ًمال

 اح٤مء؟ همػم أظمرى أؿمٞم٤مء ذم طمتك إؾمٕم٤مر،

د :اًمِمٞمخ  أن وه٥م ٟمًٌٞم٦م، ىمْمٞم٦م واًم٘مْمٞم٦م اًمٔمٚمؿ، ي٘مدرون اًمذيـ هؿ ًمٞمس إومرا

 ٓ هذا ًمٙمـ اهلل، أنزل سمَّم حتٙمؿ ٓ طمٙمقُم٦م أو دوًم٦م ـمٌٕم٤مً  ُمٜمف ختٚمق ٓ وهذا فمٚمَّمً  هٜم٤مك

 وم٠من٤م فمٚمؿ هذا: وي٘مقل اخل٤مص، سمٛمٜمٔم٤مره يٜمٔمر ومرد ويمؾ ومقى إُمر يّمٌح أن يٕمٜمل
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 أراء هذه عمثؾ اًمٜم٤مس ارشمٙم٤مب سم٥ًٌم إرض ذم اًمٗم٤ًمد يٙمثر وطمٞمٜمئذٍ  أدومٕمف، ٓ

ء اشم٤ٌمع إٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل اًمٗمج٦م  -إهقا

 : -- ( 12:  11.   17.   واًمٜمقر اهلدى)





 املشاجد يف  اهبيع
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 ادساجد دم وافؼاء افبقع ظـ افـفل

٦م ُمًجدٟم٤م ذم أىمٛمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  وذًمؽ اًمًٚمٗمٞم٦م: اًمدقمقة اًمٕمٚمَّمء أذـم٦م حتقي صقشمٞم٦م ُمٙمٌت

ٜمك طمتك ف قم٤مُم٦م واًمِم٤ٌمب ظم٤مص٦م ًمألُمٞملم يًت ٦م، اعم٤ٌمريم٦م اًمدقمقة هذه قمـ اًمتٕمرُّ  وضمٕمٚمٜم٤م اًمٓمٌٞم

٦م هذه ٟمِم٤مط ذم يِم٤مرك أن يريد عمـ جٞمؾ اعمٙمٌت  ًمٚمتًجٞمؾ يمحؼ زهٞمداً  أضمراً  يدومع أن ومٞمٝم٤م واًمًت

ول ُمـ أزهد أضمراً  يًتٕمػمه ذيط يمؾ قمغم يدومع وأن أوًٓ،  ذًمؽ، ُم٘مدوره ذم يم٤من عمـ ٕا

٦م هذه قمغم اًم٘م٤مئٛمقن يتٛمٙمـ طمتك وذًمؽ ذـم٦م شمًجٞمؾ وٕن سمٛمّم٤مريٗمٝم٤م، اًم٘مٞم٤مم اعمٙمٌت  ٕا

 ٟمٓم٤مق ذم داظمٚم٦م وهل اعمًجد، ذم اعمقضمقدة اإلُمٙم٤مٟم٤مت وسمقاؾمٓم٦م اعمًجد داظمؾ يٙمقن

٦م، هذه ُم٤ًمقمدة  اًمِمٞمخ أذـم٦م قمغم اإلىم٤ٌمل ذم وسمخ٤مص٦م اًمٜمٔمػم، ُمٜم٘مٓمع إىم٤ٌمًٓ  ووضمدٟم٤م اعمٙمٌت

 واإلقم٤مرة؟ اًمتًجٞمؾ طم٘مقق دومع وسمخ٤مص٦م اًمٕمٛمؾ هذا جيقز ومٝمؾ اهلل، طمٗمٔمف

ًٌٌلم أقمٚمؿ واهلل جيقز اًمٕمٛمؾ هذا أىمقل :اًمِمٞمخ  -- ذيمره ُمـ سمد ٓ ىمٞمد ُمع اصمٜملم، ًم

٥ٌم ول اًًم  - ذًمؽ ُمـ رء ٓ وهٜم٤م واًمنماء، اًمٌٞمع هق اعمًجد ذم اعمٜمٝمل أن: ٕا

ٞمع قمـ اًمٜمٝمل: صم٤مٟمٞم٤مً   ُمٕم٘مقل همػم شمٕمٌدي٤مً  أُمراً  ًمٞمس اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقل أُمر اعمًجد ذم واًمنماء اًٌم

 اهلل ردَّ  ٓ: »اعمًجد ذم و٤مًم٦م يٜمِمد ُمـ ؾمٛمع ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ إمم يِمػم اعمٕمٜمك،

ـَ  مل اعم٤ًمضمد إن و٤مًمتؽ، قمٚمٞمؽ ٌْ  ش -هلذا شُم

ٞمع قمـ شمٜمٝمك وأطم٤مدي٨م اًمْم٤مًم٦م، ٟمُِْمَدان قمـ شمٜمٝمك أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: اًمِم٤مهد :اًمِمٞمخ  اًم

 ىمقًمف ُمٕم٘مقًمٞم٦م ُمـ ُمٕم٘مقًمٞمتٝم٤م؟ هل ُم٤م شمٕمٌدي٦م، وًمٞم٧ًم اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًم٦م هل اعمًجد، ذم واًمنماء

ش ؾمٜمٜمف» ذم داود وأبقش ُمقـمئف» ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم رواه اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

ل أن وهمػممه٤م ت٤مر ومٙمِمػ سمٞمتف، ذم وهق يقُم٤مً  اعمًجد ذم وج٦م أو ًَمـّج٦م ؾمٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم  اًًم

 رواي٦م وذمش سم٤مًم٘مراءة سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف، يٜم٤مضمل يُمٚمُٙمؿ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »وىم٤مل

 قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ٓش »اعم١مُمٜملم ومت١مذواش »اًمٌٖمقي» وهق أٓ ذيمرٟم٤م ُمـ همػم زادش سم٤مًم٘مرآن»

 ش-اعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة، سمٕمض

ء اًمٌٞمع سم٤مب وُمتح وم٢مذا   قمـ وظمرج ؾمقق، إمم اعمًجد اٟم٘مٚم٥م اعمًجد، ذم واًمنما

 ُمـ سمٙمثػم أيمثر اًمت٠مثػم سم٤مًمغ شمِمقيش هٜم٤مك وص٤مر اعم٤ًمضمد، أضمٚمٝم٤م ُمـ سُمٜمٞم٧م اًمتل اًمٖم٤مي٦م
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 هلل سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ضمٕمؾ طمٞم٨م اًمّمقت، سمرومع ىمرآن شمالوة

ء وم٤مًمٌٞمع ًمٚمٛمّمٚملم، ُُم١ْمذي٤مً  يمت٤مسمف وشمالوة  -وأيمثر أيمثر ؿمؽ سمال ي١مذهيؿ واًمنما

 سمٕمض ُمـ واؾمتئج٤مره٤م إذـم٦م هذه إجي٤مر--  وم٤مإلجي٤مر يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا 

 اإلجي٤مر هذا ُمـ يتح٘مؼ ٓ أن اعمٗمروض: صم٤مٟمٞم٤مً  سمٞمٕم٤ًم، ُيًٛمك ٓ: أوًٓ  اعمّمٚملم

ء اًمٌٞمع ُمـ قم٤مدة شمتح٘مؼ اًمتل ومٝمٛمٜم٤مه٤م، اًمتل اعمٗمًدة وآؾمتئج٤مر  -واًمنما

 ًمِـَؿ؟ ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف إول ىمقزم إمم أقمقد ومحٞمٜمئذٍ  ُمْمٛمقٟم٤مً  هذا يم٤من وم٢مذا 

 سمٕم٤ٌمرة آٟمٗم٤مً  ذطمٜم٤مه٤م اًمذي اًمٜمص ُمـ اًمٖم٤مي٦م خي٤مًمػ ٓ وٕنف ٟمّم٤ًم: خي٤مًمػ ٓ ٕنف

 اخلرؾم٤من؟ شمٕمرومقن اخلرؾم٤من سمٚمٖم٦م اًمتٕمٌػم صح إذا وآؾمتئج٤مر اإلجي٤مر يم٤من إذا أوضمز،

 هذه يٕمرومقن ,إؾمػ ُمع, إورسمٞمقن اخلرؾم٤من، سمٚمٖم٦م--يٜمٓمؼ ٓ اًمذي إظمرس

 يْمٕمقا  طمٞم٨م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ وشمقوّمر شمٗمٞمدهؿ ؿمؽ سمال وهل اًمٚمٖم٦م،

 -يمالم ومٞمش ُم٤م سم٤مخلرؾم٤من اًمثٛمـ وشُمٚم٘مل اًمٌْم٤مقم٦م شم٠مظمذ وم٠من٧م اًمٌْم٤مقم٦م، ؾمٕمر ًمؽ

 وراقمقٟم٤م وىمٚمٞمؾ ويمثػم أجش ىمد أُم٤م ًمف، جيقز أنف ؿمؽ ومال اًمٚمٖم٦م، هبذه يم٤من وم٢مذا 

 -هذا جيقز ُم٤م!-- وُم٤ًميملم اًمٗم٘مراء وٟمحـ

 (  00:  19: 71. 222. واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد داخؾ ادزاد

 ٟم٤مدى اإلُم٤مم اعمًجد ذم يمٜم٧م اًمٞمقم اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد ،اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :اعمٚم٘مل

د  اعمًجد؟ داظمؾ جيقز ومٝمؾ اًمٕمٚمٜمل سم٤معمزا

 أهنؿ وحيًٌقن سمدقم٦م، يقم يمؾ يٌتدقمقن ه٤مجلَّمقم٦م هيدهيؿ اهلل- جيقز ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 -صٜمٕم٤مً  حيًٜمقن

 -سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ( 00: 77: 79. 127. واًمٜمقر اهلدى)



 اهوقف
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 افقؿػ مؼوظقة

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 -وٕمٞمػ -شاًمٜم٤ًمء ؾمقرة سمٕمد شوىمػ أي» طمٌس ٓ»

 اًمقىمػ إن: ىمقًمف ذم طمٜمٞمٗم٦م ٕيب اًمٓمح٤موي سمف اؾمتدل واحلدي٨م [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 جيقز ومال قمٚمٛم٧م يمَّم وٕمٞمػ احلدي٨م أن: إول :ُٕمقر واه اؾمتدٓل وهق سم٤مـمؾ،

 ُمٜمٝم٤م اًمقىمػ، ُمنموقمٞم٦م ذم صحٞمح٦م سم٠مطم٤مدي٨م ُمٕم٤مرض أنف: اًمث٤مين -سمف آطمتج٤مج

 طمٌٞم٤ًم، وىمٗم٤م اضمٕمٚمف أيش اًمثٛمرة وؾمٌؾ إصؾ، طمٌس» :اخلٓم٤مب سمـ ًمٕمٛمر ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

ش- 2182.  70.  1ش »اإلرواء»ذم خمرج وهق ،شصحٞمحٞمٝمَّم» ذم اًمِمٞمخ٤من رواه

 اسمـ ومنه وسمف اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمع يتٕم٤مرض ٓ سمٛمٕمٜمك شمٗمًػمه يٛمٙمـ أنف: اًمث٤مًم٨م

 إؿم٤مرة ويم٠منف وارصمف، قمـ يزوى وٓ ُم٤مل يقىمػ ٓ أنف أراد: وم٘م٤ملش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم

 اًمٜم٤ًمء يمرهقا  إذا يم٤مٟمقا  وٟم٤ًمئف، اعمٞم٧م ُم٤مل طمٌس ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا  ُم٤م إمم

 -قمٜمدهؿ هبـ أومم يم٤مٟمقا  اعمٞم٧م أوًمٞم٤مء ٕن إزواج قمـ طمًٌقهـ ُم٤مل ىمٚم٦م أو ًم٘مٌح

 (-112,112. 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؿاظدة ظذ وافؽالم ادسجد، ظذ ادقؿقؾة افؽتب مـ آشتػادة

 (افشارع ــص افقاؿػ رشط)

 شمٕم٤ممم، هلل وىمػ أهن٤م ٟمٕمرف اعمًجد، ذم اعمقضمقدة ًمألهمراض سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 يًتٗمٞمد اعمًجد ظم٤مرج سمف يذه٥م يمت٤مب ُمثالً  اعمًجد ُمـ ي٠مظمذ أن ٕطمد جيقز ومٝمؾ

 -شمٕم٤ممم هلل وىمػ--- يٕمٞمده؟ صمؿ ُمٜمف

قن ىمديَّمً  يم٤مٟمقا  اًمقاىمػ، ذط إمم يٕمقد اجلقاب :اًمِمٞمخ  هذا ويٙمتٌقن َيٜمُّمُّ

 -إظمراضمف جيقز ٓ اًمٗمالٟمٞم٦م، اعمدرؾم٦م أو اًمٗمالين، ُمًجد قمغم وىمػ اًمٙمت٤مب

 ش- اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقاىمػ ذط: »اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ رء ُمع اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل
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 -اًمتِمٌٞمف طمٞم٨م ُمـ ُم٤ٌمًمٖم٦م هٜم٤مك ًمٙمـ وضم٤مه٦م، ًمف اًمٙمالم هذا

 هذا ،[2:اح٤مئدة﴾ ]سم٤ِمًْمُٕمُ٘مقدِ  َأْووُمقا : ﴿أفمـ أن٧م ذيمرهت٤م اًمتل أي٦م ووضم٤مهتف 

 قمٜمد واعم١مُمٜمقن اًمنمط، هذا ذط اعمًجد هلذا اح٤مل هذا أو اًمٙمت٤مب أوىمػ اًمذي

 اًمنميٕم٦م، ذم أصؾ إمم ُمًتٜمد أنف سم٤مقمت٤ٌمر ىم٤مًمقا  ًمذًمؽ سمف: اًمقوم٤مء ومٞمج٥م ذوـمٝمؿ،

 ُم٤ٌمًمٖم٦م وضمد اًمتِمٌٞمف، ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م وضمقد ُمع ًمٙمـش اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقاىمػ ذط: »ىم٤مًمقا 

 ذقمٞم٦م ُمّمٚمح٦م ُيـَحّ٘مؼ ٓ اًمقاىمػ ذط شمٜمٗمٞمذ أنف أطمٞم٤مٟم٤مً  يتٌلم أنف وذًمؽ اًمتٓمٌٞمؼ، ذم

: ي٘مقًمقن اًمٔم٤مهريلم اًمّمقرشملم، سملم يٗمرىمقن اًمذيـ وم٤مًمٔم٤مهريقن اًمقاىمػ، أراده٤م

 :سمٛمث٤مل ٟم٠ميت اًمِم٤مرع، يمٜمص اًمقاىمػ ذط

 ىمري٦ٌم يم٤مٟم٧م إرض هذه اًمرضمؾ، وُم٤مت ُمًجداً  قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٌٜمل أرو٤مً  أوىمػ رضمؾ

 ذم قمٜمدٟم٤م ص٤مر إُمر هذا ُم٤م، ُٕمرٍ  ًمٙمـ ُمًجد، إمم سمح٤مضم٦م اًمٌٚمد ويم٤من اًمٌٚمد، ُمـ

 ؾمٞمؾ ومج٤مء وادي، ذم وؾُمّٙم٤مهن٤م سم٠مهٚمٝم٤م قم٤مُمرة ىمري٦م يم٤مٟم٧م اًمًقري٦م، اًمٌالد سمٕمض

 قمغم ومقق يٌٜمقن وأظمذوا اًمًٞمؾ هبذا وم٤مقمتؼموا أبٞمٝم٤م، سمٙمرة قمـ اًم٘مري٦م وايمتًح قمرُمرم

 هٜم٤مك ًمٞمس ًمٙمـ ٟمٌٜمٞمف، أن ٟمريد اعمًجد ًمٌٜم٤مء ُمقىمقوم٦م أرض هٜم٤مك سم٠من وم٘مٞمؾ اجلٌؾ،

٤من أن إرض طمقل  سمديٚمٝم٤م وٟمِمؽمي ٟمٌٞمٕمٝم٤م أن إرض ٓزم ومٞمف، ُيَّمّٚمقن ؾُمٙمَّ

 -اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقاىمػ ذط ٓ، اجلديدة، اًم٘مري٦م ذم أرض سمثٛمٜمٝم٤م

 ُيٜم٤مذم أنف ئمٝمر مل ُم٤م اًمقاىمػ، ذط شمٜمٗمٞمذ جي٥م: ي٘مقل اًمّمحٞمح اًمٗم٘مف ومٝمٜم٤م ٓ،

 قمدم ذط اًمٙمت٤مب أوىمػ اًمذي يم٤من إذا اعمث٤مل، هذا ذم أن اًمنمع، ُمّمٚمح٦م

 ي٘م٤مل ٓ اعمًجد، ُمـ اًمٙمت٤مب إظمراج وقمدم اًمنمط، هبذا آطمتٗم٤مظ ومٞمج٥م إظمراضمف،

: أجْم٤مً  اًمٕمٙمس ي٘م٤مل ٕنف اًمٜم٤مس: اؾمتٗم٤مد ُم٤م اعمًجد ُمـ ُيـْخَرج مل إذا اًمٙمت٤مب هذا إن

 يم٤من وم٢مذا اعمًجد، ُمـ اًمٙمت٤مب ًمذه٤مب ووؾمٞمٚم٦م ذريٕم٦م اعمًجد ُمـ اًمٙمت٤مب إظمراج

 اًمذي ٕن اعمًجد: ُمـ اًمٙمت٤مب إظمراج جيقز ومال اًمنمط، هذا ذط اًمقاىمػ

 -جيقز ومحٞمٜمئذٍ  ذط، هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من وإذا اًمٌٞم٧م، ذم ؾمٞم٘مرؤه ؾمٞمخرضمف

 أن؟ ُمّمٞم٦ٌم ذم واىمٕملم اطمٜم٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ظمػًما؟ :اًمِمٞمخ
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 ذـمقا؟ ُم٤م ٟمٕمرف يمٞمػ ويٛمِمقا، ويْمٕمقا  يمت٥م سمٞمجٞمٌقا  ٟم٤مس يمثػم ذم :ُمداظمٚم٦م

 -صحٞمح :اًمِمٞمخ

 -إذاً  إومم اًم٘م٤مقمدة ٟم٠مظمذ ٟمٕمٛمؾ، ؿمق :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ إصؾ، :اًمِمٞمخ

 - اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقىمػ ذط :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -اخلػم جيزيؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 ( 00:  20: 11. 210. واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلشالمقة اددارس بـاء أم ادسجد بـاء أجراً  أـثر أهيام

  اإلؾمالُمٞم٦م؟ اعمدارس سمٜم٤مء أم اعمًجد، سمٜم٤مء أضمراً  أيمثر أهيَّم :ُمداظمٚم٦م

 إؾمئٚم٦م هذه قمـ جيٞم٥م أن يًتٓمٞمع أنف[ اًمًٚمٗمل اعمٜمٝم٩م ممٞمزات ُمـ] :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف َٟمّص  ُم٤م قمٜمد اًمقىمقف إٓ يٕمرف ٓ اًمذي اخلٚمٗمل، اعمٜمٝم٩م سمخالف احلديث٦م،

 -اعمت٠مظمرون

 وصؾ اًمتل اًمًٞمئ٦م اعمٜمزًم٦م أو اعمرشم٦ٌم قمغم شمدل ضمدًا، يمثػمة طمقادث قمٜمدٟم٤م وهٜم٤مك 

 -عمذاهٌٝمؿ شم٘مٚمٞمدهؿ قمغم سمجٛمقدهؿ ه١مٓء إًمٞمٝم٤م

 وهق ُمتديـ، أنف اًمٔم٤مهر دُمِمؼ، ذم رضمؾ: طم٤مدصم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ذًمؽ قمغم وأذيمر

ادات قمٜمده يمٌػم، شم٤مضمر  ؾمٙم٤من ُمـ رضمؾ يقم ذات ضم٤مءه واًمٚمحقم، اخلْم٤مر حلٗمظ سَمرَّ

 قمغم قمٜمدك أدظمره أن ُأريد اخلٜمزير، حلؿ ُمـ حلقم قمٜمدي: ًمف ىم٤مل اًم٘مديٛم٦م[ دُمِمؼ]

 ذيٕمتف وأطمٙم٤مم سمديٜمف وُمٚمتزُم٤مً  أوًٓ، ُمًٚمَّمً  سم٤مقمت٤ٌمره وهذا شمريد، ُم٤م وأقمٓمٞمؽ أضمر

 -سمدٟمف ؿمٕمر ىمػ اخلٜمزير: سم٤مؾمؿ ؾمٛمع أن جمرد صم٤مٟمٞم٤ًم،
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 قم٘مٚمف سملم ُمٜم٤مىمِم٦م قمٜمده وم٠مصٌح اًمًخل، اًمٕمرض هذا ذم ُيْٓمِٛمُٕمفُ  ُم٤م هٜم٤مك ًمٙمـ 

 سمد ٓ: ىم٤مل إُم٤مرة، اًمٜمٗمس قمغم اًمديٜمل اًمٕم٘مؾ شمٖمٚم٥م صمؿ سم٤مًمًقء، إَُّم٤مرة ٟمٗمًف وسملم

 -اًمٕمٚمؿ أهؾ أؾم٠مل أن

 جيقز: ُمٜمف اجلقاب ويريد اًم٘مّم٦م قمٚمٞمف وقمرض اًمًقري٦م، اًمدي٤مر ُمٗمتل إمم ومذه٥م 

ُمف اًم١ًمال ومٙمت٥م ؾم١ماًمؽ، ايمت٥م: ًمف ىم٤مل جيقز، ٓ أم  وهذا اعمٗمتل، طمية إمم وىَمدَّ

 سمٕمد: ًمف ىم٤مل يمٚمٝم٤م، ؾمقري٤م ُمٗمتل ىمْم٤مء، أو ٟم٤مطمٞم٦م ُمٗمتل ًمٞمس ؾمقري٤م ُمٗمتل اعمٗمتل

 اًمزُمـ ُمـ أؾمٌقع اؾمتٕمداد إمم حتت٤مج ُمٕمريم٦م! اهلل ؿم٤مء ُم٤م اجلقاب، ًمت٠مظمذ شمٕم٤مل أؾمٌقع

 -ٟمجح٧م وًمٞمتٝم٤م

 ُمِمقار يمؾ ُمِم٤موير، صمالصم٦م هٙمذا اجلقاب، جيٝمز مل: ًمف ىم٤مل أؾمٌقع سمٕمد ضم٤مء

 اًم٤ٌمب، وومتح شَمـَجّرأ  قمٚمٞمف، رد أطمد ُم٤م اًم٤ٌمب ـمرق اًمث٤مًم٨م إؾمٌقع يتحٛمؾ، أؾمٌقع

 قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم اًمٜمقم، ذم وُمًتٖمرق ـم٤موًم٦م قمغم ضم٤مًمس إيمؼم اعمٗمتل وضمد وإذ

ٌَنمه اجلقاب ًمؽ وضمدٟم٤م: اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ  اجلقاب، وضمد أؾم٤مسمٞمع صمالصم٦م سمٕمد: يٕمٜمل ُي

 -ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ اجلقاب، أقمٓم٤مه

 أم طمالل أنف يٗمٝمؿ مل ي٘مرأ  وىمػ اًمّمحـ، إمم اعمٗمتل شمٌع اًمديقان ُمـ ظمرج 

ظم٤مر طمرام،  إول ُمـ يرضمع أول ُمـ ي٘مرأ  يٗمٝمؿ، مل طمالل أم طمرام اخلٜمزير هذا حلؿ ادر

 -وم٤مئدة دون إول إمم إظمػم ُمـ-- إظمػم إمم

ٟمٜم٤م ُمـ هق ؾمٞم٤مرة ؾم٤مئؼ ُمقفمػ قمٜمده  صالح: اؾمٛمف دُمِمؼ ذم اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 أظمذ شُمْٗمٝمؿ، ٓ هل أو أومٝمؿ مل أن٤م اًمٗمتقى، هذه زم اٟمٔمر صالح ي٤م: ًمف ىم٤مل اجلزائري،

م أم طمالل يٗمٝمؿ ُم٤م ي٘مرأ  صالح ص٤مطمٌٜم٤م  شمٕم٤مل: ًمف ىم٤مل ص٤مطمٌٜم٤م-- اطمت٤مروا طمرا

 ذم أن٤م واهلل اعمقوقع، ؾمٞمَُٗمّٝمٛمؽ هق ًمٙمـ ؾم٤مقم٤ميت، هق ُمٗمتل ًمٞمس رضمؾ قمٜمد ؾمآظمذك

 اًمٗمتقى وهذه اًم٘مّم٦م ًمٜم٤م طمٙمك اًمًالم، وقمٚمٞمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: يم٤مًمٕم٤مدة اًمديم٤من

 وم٤مهؿ ًمٞمس ؿمٞمخ ٕنف ُمٕمٙمؿ: احلؼ: هلؿ ىمٚم٧م أن٤م ىمرأهت٤م طمرام، أم طمالل ٟمٗمٝمؿ مل وٟمحـ

م  - يٕمٓمٞمف ٓ اًمٌمء ووم٤مىمد طمالل، أم طمرا

 - ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم :ُمداظمٚم٦م
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 يمت٥م سمٕمض قمـ ٟم٘مقًٓ  ٟم٘مؾ! أيمؼم؟ اهلل إقمٔمؿ، اعمٗمتل هذا ومٕمؾ ُم٤مذا :اًمِمٞمخ

 قمغم اخلٛمر ٟم٘مؾ: ُمثالً  أُمثٚم٦م، هل٤م ًمٙمـ اعم٠ًمخ٦م ُمقوقع ذم سحي٦م ـمٌٕم٤مً  هل ُم٤م اًمٗم٘مف،

 ذم ضم٤مء ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م ذم ص٤مطمٌٜم٤م هذا وُمثؾ جيقز؟ ٓ أو جيقز هؾ اعمًٚمؿ، داسم٦م

 ٓ ومالن: ىم٤مل داسمتف قمغم اخلٛمر ًمف حيٛمؾ أن قمغم ُمًٚمَّمً  اؾمت٠مضمر ذُمٞم٤مً  أن وًمق: يمذا يمت٤مب

 يمت٤مب ذم ضم٤مء وهٙمذا إضمر، ًمف ويٓمٞم٥م جيقز: ومالن وىم٤مل إضمر، قمٚمٞمف وحيرم جيقز

 أم إضمر ًمف وحيؾ جيقز هؾ: يمٜمٞم٦ًمً  ًمف يٌٜمل أن قمغم ُمًٚمَّمً  ذُمٌل  اؾمت٠مضمر إذا ويمذا، يمذا

 -ُمتْم٤مرسم٦م ٟم٘مقل أجْم٤مً  ٓ؟

 قمـ ٟم٘مقل ٟم٤مىمٚملم أنف آصمٜملم ه١مٓء ص٤مطمٌٞمٜم٤م، ُمثؾ اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمٖمري٥م

 يمذا اًمٌزازي٦م ذم ضم٤مء-- ويمذا يمذا اًمقًمقاضمٞم٦م ذم ضم٤مء: ُمثالً  ي٘مقل إؾمَّمء، همري٦ٌم يمت٥م

 -ُمتٕم٤مرو٦م ٟم٘مقل هل ويمذا،

 ٓ اعمٗمتل طمية ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل اًمٜم٘مقل هذه شمٕم٤مرض ُمع اًمِمديد، إؾمػ وُمع 

 ومم٤م: سم٘مقًمف اًمٗمتقى يٙمت٥م وإٟمَّم اًم٤ًمئؾ، هلذا اًمِمخيص رأجف يٕمٓمل أنف سمحٞم٨م ُيَٚمّخص

 !اًم١ًمال؟ ضمقاب اقمرف ه٤مت اًم١ًمال، ضمقاب يٕمرف شم٘مدم

سًم٤م ُيٕمط مل  ممٜمقع آضمتٝم٤مد ٕن جيتٝمد: ي٘مدر ٓ ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم دام ُم٤م ح٤مذا؟ ضمقا

 يٕمٓمقا  أن أبداً  يٛمٙمـ ٓ اًمٓمري٘م٦م ومٌٝمذه وم٘مط، اًمٜمص يٜم٘مٚمقا  أن واضمٌٝمؿ قمٜمدهؿ،

سًم٤م  -اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ قمـ ضمقا

 وُمدرؾم٦م، ُمًجد وهق ـم٤مرئ قمرف ُمـ ٟم٤مسمع ٕنف ظمٓم٠م: اًم١ًمال أن رأجل أن٤م أُم٤م

 اعمدارس، هل اعم٤ًمضمد إـمٝمر، اًمًٚمٗمل إول اًمٕمٝمد ذم إُمر يم٤من يمٞمػ شُمرى

 سملم ؿمت٤من ٓ،: ٟم٘مقل أن ُمـ َأىَمؾ ومال اًم١ًمال، هذا ُمثؾ شمقضمٞمف يّمح يم٤من ًمق وًمذًمؽ

 -اعمدرؾم٦م ُمـ أب٘مك اعمًجد اعمدرؾم٦م، وسملم اعمًجد

ؼ أن جي٥م ٕنٜم٤م أصٚمف: ذم ظمٓم٠م اًم١ًمال: ٟم٘مقل ًمٙمٜمٜم٤م   اًمت٤مريخ: اًم٤ًمئر اعمثؾ ُٟمَح٘مر

 إُمقر اًمزُم٤من، أول قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم اًمزُم٤من آظمر ذم ٟمحـ ٟمرضمع أن جي٥م ٟمٗمًف، يٕمٞمد

 شمِمٌٞمف، وٓ اًمٙمٜم٤مئس ُمثؾ قمـ قم٤ٌمرة أن وم٤معم٤ًمضمد شمٙمقن، أن يٜمٌٖمل هٙمذا اًمتٕمٌدي٦م
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 ٓ وزارات إذاف حت٧م يمقهن٤م طمٞم٨م ُمـ اًمقاىمع، طمٞم٨م ُمـ اًمٙمٜم٤مئس ُمثؾ اعم٤ًمضمد

 -طم٘م٤مً  وضمؾ قمز اهلل سمنميٕم٦م شم٘مقم

 أن جي٥م اعم٤ًمضمد هذه سمٞمٜمَّم اًم٤ٌمب، وشم٘مٗمؾ اًمّمالة، شمّمكم وم٘مط اعم٤ًمضمد هذه

 -إول اًمزُمـ ذم إُمر يم٤من يمَّم خمتٚمٗم٦م ُمدارس ومٞمٝم٤م شمٙمقن

 ذم قمٜمدٟم٤م إُمقي اعمًجد ذم أدريم٧م احل٤مرض، اًمٕمٍم ضمٞمؾ ُمـ أين قمغم أن٤م 

 واًمِم٤مومٕمل احلٜمٗمل اًمٗم٘مف طمٚم٘م٦م هٜم٤م-- ٟمحق طمٚم٘م٦م هٜم٤م-- احلدي٨م شمٕمٚمؿ طمٚم٘م٦م هٜم٤م دُمِمؼ

 يم٤من اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ طمتك يذيمر واًمت٤مريخ واًمتٕمٚمٞمؿ، سم٤مًمتدريس قم٤مُمر وم٤معمًجد آظمره، وإمم

 -اعم٤ًمضمد ذم ُمْم٧م اًمتل اًمٕمّمقر سمٕمض ذم يدرس

ر أن يٜمٌٖمل ٓ: وم٢مذاً    وأن ٟمًٗم٤مً  ٟمٜمًٗمف أن قمٚمٞمٜم٤م سمؾ شمقضمٞمٝم٤ًم، اًم١ًمال هذا ُمثؾ ُٟمَ٘مرر

 : ٟم٘مقل

 اًمٕمّم٤م ُمـ أُم٣م اًمًٞمػ إن ىمٞمؾ إذا        ىمدره يٜم٘مص اًمًٞمػ أن شمر أخؿ

 أُم٤م قمٜمدهؿ، ُم٤ًمضمد ٓ سمٛمـ شمٚمٞمؼ هذه اعمدارس اعمًجد؟ إمم سم٤معمدرؾم٦م أتك ُم٤مذا

 ًمتٕمٚمٞمؿ ُم٤ًمضمد وهل واًمٕم٤ٌمدات، اًمّمٚمقات ُم٤ًمضمد ومٝمل ُم٤ًمضمد قمٜمدهؿ يم٤من ُمـ

 -اًمٕمٚمؿ

ٞمدةً  شمٙمقن اعم٤ًمضمد، ذم شمٙمقن اًمتل اعمدارس ومٝمذه: طمٙمٛم٦م وهٜم٤م  ُم٤م سمتٕمٚمٞمؿ ُُمَت٘مر

 وومٞمف اعمًجد ذم آىمتّم٤مد قمٚمؿ يدرس ٓ طمٞمٜمئذٍ : أي يي، ُم٤م سمتٕمٚمٞمؿ وًمٞمس يٜمٗمع

 اعمدرؾم٦م ضمٕمؾ ومٞمٙمقن آظمره، وإمم سمذًمؽ يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمدىمٞم٘م٦م واحل٤ًمسم٤مت سم٤مًمرسم٤م، شمٕم٤مُمؾ

 هذا ٕن جيقز: ٓ ُم٤م دراؾم٦م قمـ اعمًٚمٛملم إسمٕم٤مد إمم ؿمٕمقري٤مً  ٓ ُم٤مدي٤مً  ؾم٤ٌٌمً  اعمًجد ذم

 يدرس-- اجلٛمٞمٚم٦م اًمٗمٜمقن قمٚمقم: ي٘مقًمقن يمَّم ومٞمٝم٤م شمدرس اًمٞمقم اعمدارس ومٗمل ُمًجد،

 -آظمره وإمم واًمٖمٜم٤مء واًمتٛمثٞمؾ ذًمؽ، وٟمحق اًمٓمرب وآٓت واعمقؾمٞم٘مك اًمٖمٜم٤مء ومٞمٝم٤م

 طمٞمٜمَّم اعمًجد صمؿ اعمدرؾم٦م، قمغم ُيَ٘مّدم اًمذي هق اعمًجد! ؾمقاء ٓ: أىمقل ًمذًمؽ 

 ٓ ُمدرؾم٦م ُمـ ظمػم إمم اعمًجد يٜم٘مٚم٥م اًمّم٤مًمح، ؾمٚمٗمٝمؿ ـمري٘م٦م اعمًٚمٛمقن يًٚمؽ

 - اعم٤ًمضمد سمٕمَّمرة ومٕمٚمٞمٙمؿ وًمذًمؽ ُمدرؾم٦م، ُمـ ظمػم إمم وإٟمَّم ُمدرؾم٦م، إمم أىمقل
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 حمٞمٓم٦م: يٕمٜمل اًمٗمّمقل وأصٌح٧م سم٤معمًجد، دراؾمٞم٦م ومّمقل دجمٜم٤م ًمق :ُمداظمٚم٦م

  إُمر؟ هذا ذم رأجؽ ومَّم- اعم٤ًمضمد سمٕمض رأج٧م أن٤م: يٕمٜمل إتراك ومٕمؾ يمَّم سم٤معمًجد

 أن إومْمؾ أرى أجْم٤مً  ًمٙمـ اعمدارس، قمـ قمٜمدي ـمٌٕم٤مً  خيتٚمػ هذا واهلل :اًمِمٞمخ

ـ طمتك اعمًجد: ٟمٗمس ذم شمٙمقن  اًمٜمٔم٤مُمٞملم همػم اًمدروس هذه ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُيَتَٛمٙمَّ

 قم٤مُم٦م اعمًجد، ذم وًمق ظم٤مص٦م أبقاب هل٤م اعمدارس شمّمٌح طمٞمٜمَّم: يٕمٜمل اًمدروس، ذم

 اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمؿ أي ذم وٓ اًمٗم٘مف، ذم وٓ احلدي٨م، ذم ٓ درؾم٤مً  يِمٝمدون ٓ اعمّمٚملم

 ضمٕمؾ ومٗمل اًمٗمالٟمٞم٦م، اعمدرؾم٦م ذم ـمالب ه١مٓء أن رؾمٛمٞملم اٟمتٔمٛمقا  إذا إٓ اًمٜم٤مومٕم٦م،

 أذيمر سمٙمثرة، دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م ُمقضمقد وهذا اعمًجد، طمقل همرف قمـ قم٤ٌمرة اعمدارس

: اؾمٛمٝم٤م سمٚمدة ذم دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م همري٥م سم٤مؾمؿ شمًٛمك ُمدرؾم٦م: اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم

 وىمػ هٜم٤مك يم٤من إٟمف: ي٘مقًمقن اًم٘مٓمط ُمدرؾم٦م: يٕمٜمل اًم٘مٓم٤مط، ُمدرؾم٦م اًم٘مٞمٛمري٦م،

 اًمٞمقم، اعمٕم٤مسون اًمُٙمت٤َّمب: يٕمٜمل سمف يٗمخر مم٤م ـمٌٕم٤مً  وهذا اًم٘مٓمط، إلـمٕم٤مم ظم٤مص

 ُمـ اعمدٟمٞم٦م أن اًمٙمٗم٤مر أُم٤مم هبذا يتٔم٤مهرون هؿ ًمٙمـ سمف، ًمٜم٤م حيؼ يم٤من وإن اًمٗمخر وهذا

 اخلٞم٤مل، ومقق ُمرشم٦ٌم إمم: يٕمٜمل قمٜمدٟم٤م وصؾ سم٤محلٞمقان اًمرومؼ قمٜمديمؿ، ُمـ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م

 ًمرقم٤مي٦م ُمقىمقوم٦م ُمروج دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م يم٤من اعمٜم٘مقل، واًمنمع اعمٕم٘مقل اعمٜمٓمؼ ُمع ًمٙمـ

 - وىمػ اخلٞمؾ

 - ُمروج :ُمداظمٚم٦م

 هذه اعمدرؾم٦م: ذًمؽ وُمـ ُم٘م٤مسمؾ، سمدون يرقم٤مه ي٠ميت ظمٞمؾ قمٜمده ُمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -ىمٓمط: يٕمٜمل اًم٘مٓم٤مط ُمدرؾم٦م: اؾمٛمٝم٤م

 واًمنمىمل اًمٖمريب اجل٤مٟم٥م وإمم اًم٘مٌٚم٦م، إمم ـمٌٕم٤مً  ُمًجد قمـ قم٤ٌمرة: اًمِم٤مهد 

 -ُمدارس همرف: يٕمٜمل ُمدارس قمـ قم٤ٌمرة اًمٖمرف هذه همرف،

 قمٜمد دُمِمؼ إمم ذهٌتؿ إذا دُمِمؼ، ذم هذا ؾمٚمٞمؿ اًمًٚمٓم٤من ُمًجد قمٜمدٟم٤م يمذًمؽ

 أجْم٤مً  اًمٖمرسم٤مء، سمٛمًتِمٗمك ىمديَّمً  يًٛمقٟمف ويم٤من اًمقـمٜمل،: يًٛمقهن٤م اًمتل ُمًتِمٗمك

 ىم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م همروم٦م يمؾ اًمؽميمٞم٦م اًمٓمري٘م٦م وقمغم ضمداً  يمثػمة همرف اًمٓمروملم قمغم هٜم٤مك يقضمد
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: أوًٓ  ٕنف اعمدرؾم٦م: وسملم اعمًجد سملم أبداً  اًمٗمّمؾ هذا أرى ٓ أن٤م ومقق، ُمـ صٖمػم

 :شم٘مقل اًمتل ـمري٘متٜم٤م قمغم

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ  ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 اًمتل اعمٜمٔمٛم٦م اًمدروس-- اعمٜمٔمٛم٦م احلٚم٘م٤مت شمٙمقن طمٞمٜمَّم ًمٚمخػم، شم٘مٚمٞمؾ ومٞمف: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 -ُمٕمدوديـ حمّمقريـ ـمٚم٦ٌم قمغم أبقاهب٤م يٖمٚمؼ همرف ذم ٟمجٕمٚمٝم٤م أن ٟمريد

 ه١مٓء شمتٕمدى اًمٗم٤مئدة ُم٤مذا؟ دمٕمؾ ـمري٘م٦م اعمًجد ذم دُمْٕمؾ طمٞمٜمَّم اًمدروس هذه 

 إُمقي اعمًجد أدريم٧م أن٤م أنٜمل إًمٞمف، اإلؿم٤مرة سمدأت يمَّم اًمقاىمع ذم وهذا اًمٓمالب،

 هذه سمٕمض ذم يم٤من وإن ي٘مّمدوهن٤م، اًمٕمٚمؿ ـمالب يم٤من اًمتل احلٚم٘م٤مت ُمـ قمديداً 

 ُمنموع، همػم ذيمر قمغم اضمتَّمقمٝمؿ: ُمثالً  ُمثؾ ُمـ ٟمٜمٙمره٤م ٟمحـ أؿمٞم٤مء: ُمثالً  احلٚم٘م٤مت

 هٙمذا واًمتَّميؾ هب٤م واًمتٓمري٥م اًمديٜمٞم٦م، سم٤مٕن٤مؿمٞمد: يًٛمقهن٤م اًمتل إن٤مؿمٞمد إٟمِم٤مد وقمغم

 -وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً 

 اًمٗم٤مئدة سم٤معمدارس ُم٘مٞمدة همػم ـمٚمٞم٘م٦م اًمدروس يم٤مٟم٧م إذا ,ؿمؽ سمال, اًمٗم٤مئدة ًمٙمـ 

 وم٘مط وًمٞمس اًمت٘مٚمٞمد، اعمًٚمٛملم قمغم يٖمٚم٥م اًمِمديد إؾمػ ُمع ًمٙمـ وأؿمٛمؾ، قم٤مُم٦م

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمّمداق وهذا ًمٚمٖمرسمٞملم، طمتك اًمت٘مٚمٞمد اعمًٚمٛملم ُمـ وإضمداد ًممسم٤مء

 ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع وذراقم٤مً  سمِمؼم، ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »اًمًالم

ف ي٠ميت ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من ًمق طمتك: »اًمؽمُمذي ؾمٜمـ رواي٦م ذمش ًمدظمٚمتٛمقه وٌل  قمغم ُأُمَّ

 إقمٛمك اًمت٘مٚمٞمد هذا: يٕمٜمل اهلل ؾمٌح٤منش ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ومٞمٙمؿ ًمٙم٤من اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م

 -مت٤مُم٤مً  واوح

 ( 00:  12: 19.   272.  واًمٜمقر اهلدى)



 واملشابقات اهرهان





 12 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمره٤من واعم٤ًمسم٘م٤مت 

 احلايل؟ واؿعفا دم اخلققل ظذ افرهان جيقز هؾ

 سملم اعمُـَحٚمرؾ اؿمؽماط ير ملش اًمٗمروؾمٞم٦م يمت٤مب» ذمش اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ» :ُمداظمٚم٦م

 أن؟ احل٤مزم واىمٕمٝم٤م ذم اخلٞمقل قمغم أن اًمره٤من جيقز ومٝمؾ اعمتِم٤مرـملم،

 هذا ٕن جيقز، ٓ أن واىمٕمٝم٤م ذم سمت٘مقل دام ُم٤م ضمقاب، ؾم١مال وًمٙمؾ ٓ، :اًمِمٞمخ

 ---اعم٘م٤مُمرة سمف اعم٘مّمقد سمؾ اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مد آؾمتٕمداد سمف اعم٘مّمقد ًمٞمس

 ( 00:  77: 77. 210. واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾقفا ادال أخذ ظـ ادـفل ادسابؼات

ش طم٤مومر أو ٟمّمؾ أو ظُمػ   ذم إٓ ؾمٌؼ ٓ: »احلدي٨م ذم ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل :اًم١ًمال

 شمٙمقن، حمرُم٦م هذه همػم حتدث اًمتل اعم٤ًمسم٘م٤مت مجٞمع يِمٛمؾش ؾمٌؼ ٓ» هذا احلدي٨م

 اًمثالث؟ ه١مٓء همػم

 يرشمٌط يم٤من ُم٤م هب٤م ُيٚمحؼ أن يٛمٙمـ ًمٙمـ هٙمذا، احلدي٨م ُمٜمٓمقق هق :اًمِمٞمخ

 ٕنف هٜم٤م: اًمًٌؼ: يٕمٜمل احلدي٨م، ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًمثالصم٦م إُمقر هذه ُمـ سم٤مًمٖم٤مي٦م

 ُمـ ُم٤ًمسم٘م٦م وم٠ميُّ  اًمٙم٤مومريـ، عمح٤مرسم٦م آؾمتٕمداد قمغم اعمًٚمٛملم شم٘مقي٦م ذم ُُم٤ًمقمداً  يٙمقن

 ومٞمٝم٤م وًمٞمس اًمٖم٤مي٦م، وٟمٗمس اهلدف ٟمٗمس ومٞمٝم٤م ىمٌؾ ُمـ ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل ضمديدة، ٟمققمٞم٦م

 -ًمٗمٔمف ُمٜمٓمقق ذم ًمٞمس وهم٤ميتف قمٚمتف ذم احلدي٨م ذم داظمؾ ومٝمق اح٤مل، يم٥ًم هدف

م أن اًمديٜمٞم٦م، يم٤معم٤ًمسم٘م٤مت: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ م أن يت٤ًمسم٘مقن عمـ احل٤ميمؿ ُمثالً  ُيَ٘مدر  ُيَ٘مدر

 هداي٤م؟ هلؿ

 ٕنف ذهٜمؽ، ذم ُمٕمٜم٤مه واوح ًمٞمس احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمًٌؼ أن يٌدو :اًمِمٞمخ

: أىمقل ٕين اًم٤ًمسمؼ: قمـ مت٤مُم٤مً  ضمقايب ؾمٞمختٚمػ إظمػم اًمتقوٞمحل ؾم١ماًمؽ قمغم سمٜم٤مء

م اًمتل اهلداي٤م هذه إن  سمٕمض قمـ اإلضم٤مسم٦م ذم أو اًم٘مرآن طمٗمظ ذم ؾمقاء ًمٚمٛمت٤ًمسم٘ملم شُم٘مدَّ

 ذم اعمذيمقر اًمًٌؼ ُمـ هذا وًمٞمس ُمنموقم٤ًم، ؾمٌٞمالً  ًمٞمس هذا اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 -احلدي٨م
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َّم اخلٞمؾ، قمغم ُمثالً  يت٤ًمسم٘م٤من اصمٜم٤من: هق احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمًٌؼ   ؾمٌؼ وم٠مهيُّ

 سمٞمٜمٝمَّم، ُم٤م ؿمت٤من وًمٙمـ مت٤مُم٤ًم، اعم٘م٤مُمرة ُيِمٌف ُم٤م ومٞمف ومٝمٜم٤م أظمر، ُمـ اجلٕمؾ أظمذ أظمر

 هٜم٤م أُم٤م اح٤مل، يم٥ًم آٟمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م يمَّم ُمٜمف واًمٖمرض وٟمّمٞمٌؽ، طمٔمؽ اعم٘م٤مُمرة

 -ذًمؽ وٟمحق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مد اعمريمقسم٦م شم٘مقي٦م اًمٌدن، شم٘مقي٦م ُمٜمف وم٤مًمٖمرض

 آظمر رء هٜم٤م اعمًٌقق، ُمـ اًم٤ًمسمؼ ي٠مظمذ سم٠من ؾمٛمح احلٙمٞمؿ وم٤مًمِم٤مرع ذًمؽ ُمع 

 ًمٞمس ًمٙمـ ضم٤مئز، هذا يمذا، هدي٦م ومٚمف ُمٜمٙمؿ ؾمٌؼ ُمـ: ًمٚمٛمَت٤ًمسمَِ٘ملم أو ًمٚمٛمَت٤ًمسمِِ٘ملم ي٘م٤مل

 وشمٖمٚمٌف قمٚمٞمف اٟمتّم٤مره ُم٘م٤مسمؾ ًممظمر واطمد يدومع ح٤م أُم٤م ضمٕم٤مًم٦م، اؾمٛمف هذا اًمًٌؼ، هق

 -اعمت٤ًمسم٘ملم اًمٓمروملم قمٚمٞمف،

 ضمٕماًل؟ شمٕمٓمٞمٜمل ؾمٌ٘متٜمل وإذا ضمٕماًل، أقمٓمٞمؽ ؾمٌ٘متؽ إذا :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٌ٘متؽ إذا سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس ضمٕماًل، شمٕمٓمٞمٜمل ؾمٌ٘متؽ إذا ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 -اًمًٌؼ هق هذا دٟم٤مٟمػم، قمنمة أقمٓمٞمؽ ؾمٌ٘متٜمل وإذا دٟم٤مٟمػم، قمنمة ُمثالً  شُمٕمٓمٞمٜمل

 ضمٕم٤مًم٦م، هذه يمذا، ومٚمف ُمٜمٙمَّم ؾمٌؼ ُمـ: ي٘مقل أمحد وأبق ٟمت٤ًمسمؼ ٟمحـ اجلٕم٤مًم٦م أُم٤م 

 -هٜم٤م إمم واوح  إؿمٙم٤مل، ومٞمٝم٤م ُم٤م هذا و

 ٓ ضمديًدا ضمٞمالً  ُيٜمِِْمئ هذا ٕن جيقز: ُم٤م هذا اًمديٜمٞم٦م، اعم٤ًمسم٘م٤مت إمم ٟمرضمع ٟمريد

 ُم٤م اح٤مل، ذم ـمٛمٕم٤مً  إٓ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٤ًمئؾ حيٗمظ وٓ اح٤مل، ذم ـمٛمٕم٤مً  إٓ اًم٘مرآن حيٗمظ

 -وهٙمذا ُمٕم٤مش ُم٘م٤مسمؾ إٓ هلل ي١مذن ٓ وفمٞمٗم٦م، ُم٘م٤مسمؾ إٓ إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس يّمكم

 ذم وأبداً  دائَّمً  هب٤م يتِمٌثقا  أن اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م ىم٤مقمدة ضمٕمؾ وضمؾ قمز رسمٜم٤م وهٜم٤م 

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف وهل اًمديٜمٞم٦م، طمٞم٤مهتؿ ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝمؿ يمؾ  َرسمرفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  [-220:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسمرفِ  سمِِٕم

 -ضمديد ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هذا :ُمداظمٚم٦م

 -اجلٜم٦م قمًؾ ُمـ اهلل أـمٕمٛمؽ :اًمِمٞمخ

 -ًمؽ فمٝمر

 -ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ
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ي هذا إن ىمٞمؾ ًمق :اًم١ًمال  -اًمٕمٚمؿ وحتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ طمٞم٨م ُمـ إُم٦م ضم٤مٟم٥م ُيَ٘مقر

 حمض، ديـ هق ُم٤م اخلٞمؾ ريمقب أُم٤م حمض، ديـ هذا ومرق، هٜم٤مك ومٞمف :اًمِمٞمخ

 -هذا اًمًٌؼ اخت٤مذ ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م وؾمٞمٚم٦م وم٤ٌمقمت٤ٌمره ًمٚمقؾمٞمٚم٦م، يرضمع ومٝمذا

 ( 00: 21: 22. 181. واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلقؾ شباق دم ادحؾؾ يشسط ٓ

 -صحٞمحش- اًم٤ًمسمؼ وأقمٓمك اخلٞمؾ سملم ؾمٌؼ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن: »قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 :[وؿمقاهده ـمرىمف ذيمر سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمال صحٞمح اًمِم٤مهد وهذا ـمرىمف سمٛمجٛمقع هذا قمٛمر اسمـ طمدي٨م أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م

 .اعمحٚمؾ يِمؽمط ٓ أنف قمغم يدل احل٤مومظ ىم٤مل يمَّم وهق،  ري٥م

 ([2107) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افسبؼ هؾ( كصؾ أو حاؾر أو خػ دم إٓ شْبؼ ٓ) حديث

 ظؾقفا؟ يؼاس أم افثالثة هذه ظذ مؼترص ادؼوع

ٌْؼ ٓ» : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقل :اعمٚم٘مل  هذا ومٝمؾ شؾٟمّم أو طم٤مومر أو ظمػ ذم إٓ ؾم

 قمٚمٞمٝم٤م؟ ي٘م٤مس أم اًمثالصم٦م هذه قمغم ىم٤مس جيقز اًمذي اًمًٌؼ

 ذم اًمت٘مقي وهق احلدي٨م إًمٞمف رُمك اًمذي اهلدف حي٘مؼ ُم٤م يمؾ هب٤م يٚمحؼ :اًمِمٞمخ

ٌَؼ ٓ»: واًمٚمٗمٔم٦م اهلل، ؾمٌٞمؾ ٌَْؼ  ٓ: ُمش شؾَم ٌَؼ ٓ اًم٤ٌمء سمتحريؽ يٕمٜمل- ؾَم  -ٟمٕمؿ- ؾَم

 يمؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ,قمٜمف اهلل ريض, قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ :اعمٚم٘مل

 اُمرأتف وُمالقمٌتف ىمقؾمف، يمٌد ورُمٞمف ومرؾمف، شم٠مديٌف: صمالصم٦م إٓ سم٤مـمؾ اعم١مُمـ سمف يٚمٝمق رء

 هذه همػم ُم٤م يمؾ يٕمٜمل شسم٤مـمؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف هٜم٤م وىمع اًمذي اإلؿمٙم٤مل شطمؼ وم٢مهنـ

 أضمر ٓ هق اًمذي اًم٤ٌمـمؾ أم احلؼ، ي٘م٤مسمؾ اًمذي سم٤مًم٤ٌمـمؾ ي٘مّمد ومٝمؾ- سم٤مـمؾ ومٝمق اًمثالصم٦م
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: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل ُمـ اًمٜم٤ًمئل قمٜمد اًمرواي٦م صح٧م وىمد ظم٤مص٦م اعم٤ٌمح، ُمـ هق وإٟمَّم ًمف

 -ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ اًمخ، ش---إٓ وًمٖمق هلق ومٝمق اهلل ذيمر ُمـ ًمٞمس رء يمؾ»

 وإٟمَّم هق وإٟمَّم حمرم، سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف إظمػم: اعمٕمٜمك ـمٌٕم٤مً  اعم٘مّمقد هق :اًمِمٞمخ

 -اؾمتثٜم٤مه ومٞمَّم إٓ ذقم٤مً  ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ أنف سمٛمٕمٜمك هق

 ( 00:  27:  07. 127.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00 : 27:  12. 127.واًمٜمقر اهلدى)



 اهوظائف
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 كسائقة مالبس خقاضة حمؾ دم افعؿؾ حؽؿ

 ُمالسمس حمؾ] همػم رزق ُمّمدر ًمف ًمٞمس ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمقىمػ يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 هذا؟[ ٟم٤ًمئٞم٦م

 -جيقز ٓ اظمتالط هٜم٤مك يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 خيٞمط ٟم٤ًمئٞم٦م، ُمالسمس خيٞمط ٟم٤ًمئٞم٦م، ُمالسمس ـمٌٕم٤مً  هق اظمتالط، ُمش ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 سمٜمٓمٚمقن،: يٕمٓمقه رء أي ُمّمٜمع، وٛمـ سمٞمِمتٖمؾ يٕمٜمل هق--وُمالي٤م شمٜم٤مٟمػم أو ضمالسمٞم٥م

 -يمٚمف سمت٤مع ضمٚم٤ٌمب، ضم٦ٌم،

 أن ًمٚمٜم٤ًمء جيقز اًمتل إًم٦ًٌم ُمـ اخلَّٞم٤مط، هذا خيٞمٓمف اًمذي يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 -آظمر إمم ًم٤ٌمس ُمـ خيتٚمػ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وذًمؽ ومال، وإٓ ضم٤مز، يٚمًٌٜمٝم٤م

ؾ يم٤من إذا: أي  َتٕمٛمؾ أهن٤م اخلّٞم٤مط فمـ قمغم يٖمٚم٥م اًمتل اًمٗم٤ًمشملم سمٕمض ُيَٗمّمر ًْ  شُم

 قمٚمٞمف وَمَٞمْحُرم اعمٕمّمٞم٦م، قمغم ُي٤ًمقمد هق طمٞمٜمئذٍ  دورهـ، ُمـ ظمرضمـ إذا اًمٜم٤ًمء ُمـ

ة شمًتٕمٛمٚمف مم٤م يم٤من إن أُم٤م ذًمؽ،  -ذًمؽ ومٞمجقز زوضمٝم٤م، وأُم٤مم سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأ

ؾ يم٤من إذا يمذًمؽ  وًمٙمـ اعمرأة، ظمرضم٧م إذا اجلٚم٤ٌمب هذا أن ُمٕمروف ضمٚم٤ٌمسم٤مً  ُيَٗمّمر

 ومٝمق ُمٕمٞمٜم٦م، مج٤مقم٦م إمم اعمٜمت٤ًٌمت اًمٜم٤ًمء سمٕمض يمَّم وىمّمػم ُُمـَخٍّم، اجلٚم٤ٌمب هذا

 قمٜمدي وُمثٚمف ظمٓمر، قمغم يٕمٜمل أُمره اخلٞم٤مط هذا وم٠مجْم٤مً  اعمٜمٙمر، قمغم أجْم٤مً  ي٤ًمقمد

 حيٚمؼ وُُمَٕمّرض اًمرضم٤مل، رؤوس حيٚمؼ أنف ُمٕمرض احلاَّلق احلاَّلق، يمٛمثؾ طمٞمٜمذاك

 أراد وإذا ُم٤ٌمطم٤ًم، ارشمٙم٥م اًمرأس طمٚمؼ وإذا ُمٕمّمٞم٦م، ارشمٙم٥م اًمٚمحك طمٚمؼ وم٢مذا اًمٚمحك،

 -اًمديم٤من وىمٗمؾ اًمزسم٤مئـ، ىَمٚم٧َّم اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ قمدم ذم يتخّمص أن

 ( 02:  21: 71.   279.  واًمٜمقر اهلدى) 

 افتجارية ادحالت دم افبـات تشغقؾ

 قمٜمده ؿمٖمؾ ًمٙمـ سم٤مًمّمالة، ُمٚمتزم وهق دم٤مري، حمؾ ص٤مطم٥م واطمد :اًم١ًمال

 اًمرضمؾ؟ هذا طمٙمؿ ُم٤م سمٜم٤مت، صمالث
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 -اًمثالصم٦م ُيَٓمٚمرٕمٝمؿ طمٙمٛمف :اًمِمٞمخ

 يٓمٚمٕمٝمؿ؟ مل وإن :ُمداظمٚم٦م

 -قم٤ميص يٙمقن :اًمِمٞمخ

 : -- (  11:  18. 27. واًمٜمقر اهلدى)

 ظـف زمقؾف يبؾِّغ ؾفؾ افعؿؾ مؽان مـ يرسق رجؾ

 ُمتٕمٝمد سمٞمِمتٖمؾ ًمٜم٤م ضم٤مر وومٞمف اخلِم٥م، ذم يمقيس ُمتٕمٝمد قمٜمد سمِمتٖمؾ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 أهمراوف وسمٞمًتٖمؾ ظمِمٌف سمٞمًتٖمؾ اًمٚمرـل اًمزمح٦م ُمـ وسمٞمنق قمٜم٤م، ُمٗمّمقل: يٕمٜمل

 اًمِمٖمؾ؟ عمّمٚمح٦م أطمٙمل أم أؾمٙم٧م َأنّـل هؾ اًمنمقمل، احلٙمؿ ومَّم قمٜمده،

ر :اًمِمٞمخ ره اًم٤ًمرق، طَمذر  -طمذر

ره :ُمداظمٚم٦م  -رء أول ُأطَمذر

ره رء أول :اًمِمٞمخ  -طَمذر

 وم٢مذا؟ :ُمداظمٚم٦م

 -اعمٚمؽ ص٤مطم٥م سمٚمرغ اٟمتٝمك ُم٤م وإذا اٟمتٝمك، اٟمتٝمك وم٢مذا :اًمِمٞمخ

ره، رء أول يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م  -اعمٚمؽ ص٤مطم٥م ُأبَٚمرغ وسمٕمديـ ُأطَمذر

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل اإلصمؿ ُمـ هٞمؽ سمٓمٚمع :ُمداظمٚم٦م

 -اإلصمؿ ُمـ شمٓمٚمع :اًمِمٞمخ

 -ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ظمػم يمؾ اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 -سمؽ ُمرطم٤ٌمً  وأهالً  :اًمِمٞمخ

 (  00:  17: 17. 721. واًمٜمقر اهلدى)
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 ادحّؾؼ فؾذهب معؿؾ دم افعؿؾ

  اعمحّٚمؼ؟ ًمٚمذه٥م ُمٕمٛمؾ ذم اًمٕمٛمؾ جيقز هؾ: إول اًم١ًمال ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي اعمٕمٛمؾ هذا ذم اًمٕم٤مُمؾ سم٤مظمتالف خيتٚمػ اًم١ًمال: هذا قمغم اجلقاب :اًمِمٞمخ

جٜم٤م رأجف يم٤من وم٢من اعمحّٚمؼ، اًمذه٥م يّمٜمع م أنف يمرأ  قمـ ومْمالً  اًمٜم٤ًمء قمغم ًم٤ٌمؾمف طمرا

 -اعمٜمٙمر قمغم شمٕم٤مون ومٞمف ٕن اعمٕمٛمؾ: ذًمؽ ذم اًمٕمٛمؾ ًمف جيقز ٓ اًمرضم٤مل،

 يم٤من إذا اعمحّٚمؼ اًمذه٥م جيقز أنف اًمٞمقم اًمٜم٤مس يمجٛمٝمقر يرى يم٤من إذا أُم٤م 

 اًمرضم٤مل يِمٛمؾ اعمحّٚمؼ اًمذه٥م يم٤من إن أُم٤م ذًمؽ، ًمف ومٞمجقز وم٘مط ًمٚمٜم٤ًمء ُمّمٜمققم٤مً 

 -جيقز ٓ أي إول، احلٙمؿ هق وم٤محلٙمؿ أجْم٤مً  اًمرضم٤مل ي٘متٜمٞمف مم٤م ؿمٖمٚمف أي أجْم٤ًم،

 ( 00: 01: 12. 717. واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلؾ مصـع دم افعؿؾ

 -اخلؾ ُمّمٜمع ذم أقمٛمؾ يمٜم٧م إذا :ُمداظمٚم٦م

 اخلؾ؟ ُمّمٜمع :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اخلؾ؟ ُمّمٜمع ًمف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -إوًمٞم٦م اح٤مدة اًمٙمحقل ومٞمف اخلؾ :ُمداظمٚم٦م

 يمحقًٓ؟ ومٞمف أن ؾمٛمٕم٧م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -واُمشِ  ؾم١ماًمؽ اـمرح أظمل ي٤م ؾمٛمٕمتف، وُم٤م ُم٤مًمؽ هذا؟ ؾمٛمٕم٧م أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 ٟمٕمؿ؟ :ُمداظمٚم٦م

 -ؾم١ماًمؽ اـمرح ؾمٛمٕم٧م وُم٤م ُم٤مًمؽ :اًمِمٞمخ
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 ٓ؟ وإٓ اخلؾ ٟمّمٜمع أن جيقز ًمف :ُمداظمٚم٦م

 -جيقز :اًمِمٞمخ

 جيقز؟ :ُمداظمٚم٦م

 -مخراً  ضمٕمٚمف جيقز ٓ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ( 00: 71: 72. 717. واًمٜمقر اهلدى)

 ورثة ُؾتِـ إذا إثؿ ظؾقف ؾفؾ افـساء خمافطة ؾقف يؽثر حمؾ فف تاجر

 بعده؟ مـ ادحؾ

ئف، سمٞمٕمف ذم ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مص حمؾ قمٜمدي: ي٘مقل :اًم١ًمال  ىمد اعمحؾ وهذا وذا

ض  أو اًمقرصم٦م ُمـ سمٕمدي ُمـ وُمتـ إذا اعمقت سمٕمد إصمؿ قمكمَّ  ومٝمؾ ًمٚمٗمتٜم٦م، سمف اًمٕم٤مُمؾ ُيَٕمرر

 سمف؟ اعمِمتٖمٚملم

 آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »سمحدي٨م يتٕمٚمؼ ومٞمَّم ذطمٜم٤م يمَّم هذا ٕن ذًمؽ: ذم ؿمؽ ٓ :اًمِمٞمخ

 وإصؾ اعمٜمٙمر، قمغم اًمتٕم٤مون ُمـ ٟم٤مسمع احلدي٨م ٕن :شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م

 شم٤ٌمرك ىمقًمف وهق أٓ اعمٜمٙمر إمم شم١مدي اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه يمؾ قمغم ي٘ميض اًم٘مرآين

[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿وشمٕم٤ممم

ُُمقا  َُم٤م َوَٟمْٙمت٥ُُم : ﴿يس ؾمقرة ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ضم٤مء وًمذًمؽ ﴾ َوآصَم٤مَرُهؿْ  ىَمدَّ

٧ٌَم طمًٜم٦م آصم٤مرهؿ يم٤مٟم٧م وم٢من[ 22:يس]
 -يمت٧ٌم ؾمٞمئ٦م آصم٤مُرهؿ يم٤مٟم٧م وإن يُمتِ

 ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ي١ميمده مم٤م هق وذًمؽ 

 أوزارهؿ ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ ووزر ِوْزَره٤م ومٕمٚمٞمف ؾمٞمئ٦م،

 ش-رء

 ذم يتٍمف ومٙمٞمػ واطمدة، طمّم٦م ًمف ومٞمف ومٞمف، ًمٚمٕم٤مُمؾ وسم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :اًم١ًمال

 ُمثاًل؟ اعمحؾ هذا
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 يتٍمف؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

ؿ واعمحؾ هذا، اعمحؾ ذم طمّم٦م ًمف ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ ًّ  طمّمص؟ ؾم٧م قمغم ُُمَ٘م

 سمٞمٜمف ُيٕم٤مًم٩م هذا سم٤مًمٗم٘مف، قمالىم٦م ًمف ًمٞمس ومٝمذا يتٍمف، يمٞمػ أُم٤م واهلل :اًمِمٞمخ

 -اًمنميم٤مء وسملم

 ؟--حل٤مهلؿ شمريمٝمؿ ًمق: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 -ومْمٚمف ُمـ ُيٖمٜمٞمف اهلل شمريمف ًمق :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمف وٓ يؽميمٝمؿ يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 -سمح٘مف ُيٓم٤مًم٥م إصؾ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ( 00: 27: 78. 181. واًمٜمقر اهلدى)

 بسبب افبـؽ إػ ُيْرَشؾ يزال ٓ مرتبف فؽـ وطقػتف ترك رجؾ

 ادرتب؟ يلخذ ؾفؾ افعؿؾ، دم اإلدارة شقء

 ومٙم٤من قمٜمدٟم٤م، إُم٤مٟم٦م ذم يًٛمقٟمف ومٞمَّم يِمتٖمؾ يم٤من ًمٜم٤م أخ قمـ ؾم١مال قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل وًمٙمـ اًمٕمٛمؾ، قمـ اًمِم٤مب هذا ومتقىمػ اًم٤ٌمـمؾ، قمغم ُم٤ًمقمدة ومٞمٝم٤م إُم٤مٟم٦م هذه

 أو ؿمٝمقر ؾمت٦م طمقازم أن طمتك يزال ومال قم٤مدي، همػم سمِمٙمؾ هٜم٤مك إدارة ؾمقء قمٜمدٟم٤م

 اح٤مل، هبذا يٗمٕمؾ ومَّمذا اعمٍمف، ذم سمِمٝمره ؿمٝمر يمؾ يٜمزل يٕمٜمل ُمرشمٌف يزال ٓ أيمثر،

 صم٤مٟمًٞم٤م؟ ؿمٞمًئ٤م سمف يٗمٕمؾ أم طمٙمقُمتٜم٤م هل ُم٤م شمٕمٚمؿ وأن٧م احلٙمقُم٦م، إمم يرده هؾ

 ح٤مذا؟ اًمٌٜمؽ، إمم يٜمزل ُمرشّمٌف :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل اعمٍمف ُمـ اعمرشم٤ٌمت ٟمت٘م٤مى هٜم٤مك ٕن هق، طم٤ًمسمف قمغم :ُمداظمٚم٦م

 ذم ُمٕمروم٦م يٛمٙمـ قم٤مدًة، اًمٌٜمؽ إمم اعمقفمػ راشم٥م يٜمزل ُمتك شمٕمرومقن أٓ :اًمِمٞمخ

 -ُمثالً  اًمِمٝمر آظمر ذم أول

 -دائَّمً  اًمِمٝمر آظمر :ُمداظمٚم٦م
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ٜمؽ، إمم ٟمزل اعمرشم٥م سم٠من اًمٕمٚمؿ ومقر حتّمٞمٚمف يٛمٙمـ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ  -يٛمٙمـ ٓ أو اًم

 -حتّمٞمٚمف يٛمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

ٚمف، اًمٌٜمؽ ذم يؽمك ٓ: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ  -ص٤مطم٦ٌم قمغم رء وٓ وُيـَحّمر

 يٕمٛمؾ ُم٤مذا هق سمس رسم٤م، ومٞمف يزيد ٓ ًمٚمٛمرشم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤مك اًمٌٜمؽ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ اح٤مل هبذا

 اح٤مل، هذا ُمـ يًتٗمٞمد اًمٌٜمؽ جيٕمؾ ٓ ىمْمٞم٦م زي٤مدة، ىمْمٞم٦م ُمش ٓ ٓ :اًمِمٞمخ

 شمرك ومٚمق ،شوُمقيمٚمف اًمرسم٤م أيمؾ اهلل ًمٕمـ» ي٘مقل احلدي٨م ٕن اًمرسم٤م، ومٞمف يتٕم٤مـمك يٕمٜمل

 أن قمغم اًمٌٜمؽ ًمٞم٤ًمقمد ؾم٥ٌم يّمػم ًمٙمٜمف رسًم٤م، ي٠مظمذ ٓ هق اًمٌٜمؽ، ذم اح٤مل اعمقفمػ

 -سم٤مًمرسم٤م اح٤مل هبذا يتٕم٤مُمؾ

 راشمٌف وًمٙمـ اًمقفمٞمٗم٦م شمرك ي٠متٞمف، اًمراشم٥م وسم٘مل إُم٤مٟم٦م ذم اًمٕمٛمؾ شمرك :ُمداظمٚم٦م

 اح٤مل؟ هبذا يٗمٕمؾ ومَّمذا ُمًتٛمر

 ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ اح٤مل هذا ٟمًتقوح، ٟمِمقف ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ًمٙمٜمف اًمٕمٛمؾ، هذا ذم يِمتٖمؾ يزال ٓ يِمتٖمؾ، أنف أؾم٤مس قمغم ُم٘م٤مسمؾ :ُمداظمٚم٦م

 -هٜم٤مك ُمـ ضمئٜم٤م أن إمم يٜمزل زال ٓ اعمرشم٥م وًمٙمـ ؿمٝمقر، ؾمت٦م ىمٌؾ شمريمف

 أن هٜم٤مك، إمم اًمٗمقى وصٚم٧م أنف اًمٙمالم هذا ُمـ أومٝمؿ هؾ يٕمٜمل، ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 قمتٞمد؟ وٓ رىمٞم٥م وٓ اًمٕمٛمؾ قمـ اعمداوُم٦م قمـ اًمِمٝمقر هذه يٖمٞم٥م اعمقفمػ

 ومّمؾ أؾم٤مس قمغم رؾم٤مًم٦م ومٞمف وصٚم٧م يٙمقن ىمد يٕمٜمل هق هٜم٤مك يٕمٜمل ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٛمؾ، قمـ ومّمؾ رؾم٤مًم٦م ًمف وصٚم٧م أن أقمٚمؿ، اهلل ـمقيٚم٦م ومؽمة هم٤مب قمٜمدُم٤م يٕمٜمل

 إدارة ؾمقء اعمرشم٥م، ًمف يٍمومقن يزاًمقن ٓ اح٤مزم اًم٘مًؿ ه١مٓء مج٤مقم٦م يٕمٜمل وًمٙمـ

 -رأؾمٝم٤م ُمـ ظم٤مُمرة احلقت: ي٘مقًمقن ُمثؾ قمٜمدٟم٤م إطمٜم٤م ٕن يٕمٜمل،

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 -رأؾمٝم٤م ُمـ ومًداٟم٦م يٕمٜمل رأؾمٝم٤م، ُمـ ظم٤مُمرة يٕمٜمل اًمًٛمٙم٦م :اًم١ًمال
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 هب٤م يًتحؼ هق اًمتل اًمقفمٞمٗم٦م قمغم ُمقافم٥م همػم وهق راشم٥م، ي٠متٞمف هق وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 ُمـ همػمه ي٠مظمذه ٓ أي إومم، ُمًػمشمف قم٤مد شمريمف إذا اح٤مل هذا يم٤من إذا اًمراشم٥م،

 -هق ومٚمٞم٠مظمذه ؾمٞم٠مظمذه همػمه يم٤من وإن اعمقفمٗملم،

 -اعمٍمف ذم حل٤ًمسمف يٌ٘مك اعمرشم٥م، يٌ٘مك هق ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 أطمد؟ ي٠مظمذه أن يٛمٙمـ ٓ يٕمٜمل اعمٍمف، ذم حل٤ًمسمف يٌ٘مك ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 -سمف يتّمدق يٕمٓمٞمف هؾ ًمٚمدقمقة، يًتخدُمف هؾ أىمّمد أن٤م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 أن أومٙمر قمؿ أن٤م ًمٙمـ جيقز، ٓ ًمف طم٘م٤مً  ًمٞمس ُم٤م هذا ي٠مظمذ أن جيقز ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 أهٚمف؟ إمم ؾمٞمٜمت٘مؾ أنف هذا، اعمقفمػ اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمك هؾ ُمٜمّمٌف، ذم يٌ٘مك

 -أهٚمف إمم ويٜمت٘مؾ سم٤مؾمٛمف، يٌ٘مك ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -يٕمٛمٚمقا  ُم٤م وم٤مىمقا،واٟمتٌٝمقا  هذول اعمقفمٗملم هذول ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 اعمحٔمقر ذم وىمٕمقا  ٕهنؿ قمٚمٞمف، سمٞمٖمٓمقا  اًمؼمٟم٤مُم٩م ووم٤مت وم٤مىمقا  ًمق ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٜمٝمؿ اًمٖمٚمط ٕن

 وهذا قمٚمٞمف، سمٞمٖمٓمقا  هٜم٤م وُمـ هٜم٤م وُمـ ومٛمٛمٙمـ اًمٖمٚمٓم٤مٟملم، مه٤م يٕمٜمل: طمًـ قمكم

 -اًمنميم٤مت ُمـ يمثػم ذم حيدث

 سمٞمٛمِمقه؟ وإٓ اًمراشم٥م سمٞم٘مٓمٕمقا  يٖمٓمقا  اعم٘مّمقد ؿمق أظمل، ي٤م ُمٕمٚمٞمش :اًمِمٞمخ

 -ًمٚمح٤ًمسم٤مت إول اًمٜم٘مص ًمٙمـ اًمراشم٥م، سمٞم٘مٓمٕمقا  هؿ ـمٌٕم٤ًم، :ُمداظمٚم٦م

 -واٟمتٌٝمقا  وم٤مىمقا  طمٞمٜمَّم إول، اًمٜم٘مص قمـ أتٙمٚمؿ ُم٤م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمذي اعمرشم٥م ذم يتدظمٚمقا  وٓ أطمًدا يٙمٚمٛمقا  ٓ وًمٙمـ اًمراشم٥م، ي٘مٓمٕمقا  :ُمداظمٚم٦م

 إًمكم يٕمٜمل سمس راشم٥م، ذم قمدش ُم٤م يٕمٜمل ضمديد ُمـ اًمراشم٥م ي٘مٓمٕمقا  اًم٤ًمسمؼ، ذم ٟمزل

 يٕمٜمل ُماليلم قمٜمدٟم٤م هٜم٤مك ؾمٜمف يمؾ دائًَّم، قمجز اًمٕمجز، ًمف ي٘مقًمقن ُم٤م قمغم سمٞمحٓمقه وم٤مت

 -احل٤مل ر وُم٤م قمجز شمٙمت٥م



 11   اًمقفم٤مئػ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 همػم ٕنف هق: ي٠مظمذه ٓ اح٤مل هذا أن أظمػماً  أرى أن٤م طم٤مل، يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 طم٥ًم هلل، شمريمٝم٤م وفمٞمٗمتف شمرك طمٞمٜمَّم أنف ؿمؽ وٓ ًمٚمقفمٞمٗم٦م، شمريمف سم٥ًٌم ًمف ُمًتحؼ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس ُمٜمؽ ومٝمٛمتف ُم٤م

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

وف هلل ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ  -ُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقَّ

 اًمٕم٤مُم٦م؟ اعمراومؼ ذم يٍمومف اًمراشم٥م، هذا ي٠مظمذ أنف ممٙمـ أؾمت٤مذٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 (   00: 11: 11. 177. واًمٜمقر اهلدى)

 ادرور رشضة دم افعؿؾ حؽؿ

 ذـم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ ُم٤م: اإلظمقة أطمد ومٞمف ي٘مقل ُمٕمْمؾ ؾم١مال هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 واًم٘مٞم٤مم ًمٚمٛم١ًمول اًمتحٞم٦م ُمثؾ ذقمٞم٦م، خم٤مًمٗم٤مت خيٗم٤ميمؿ ٓ يمَّم يقضمد أنف قمٚمَّمً  اعمرور،

 احلٙمؿ هق ُم٤م: ي٠ًمل ومٝمق اًمنمقمٞم٦م، اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ ذًمؽ همػم إمم اًمدظمقل، قمٜمد ًمف

  اعمرور؟ ذم اًمٕمٛمؾ ذم ذًمؽ ذم اًمنمقمل

 ومٜمحـ اًمنمـم٦م، ذم آظمتٞم٤مري اًمٕمٛمؾ: سمف اعم٘مّمقد يم٤من إن اًم١ًمال ومٝمذا :اًمِمٞمخ

 سمٕمض ومٞمف وذيمر يمثػمة خم٤مًمٗم٤مت ومٞمف مم٤م :اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمَّم اًمقوع دام ُم٤م حٟمٜمّم

 ُمثؾ ذم ٟمٗمًف يقفمػ ٓ أن ويت٘مٞمف، وضمؾ قمز اهلل خيِمك ُمًٚمؿ يمؾ ومٜمٜمّمح إُمثٚم٦م،

: اًمدوائر ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمَّم ُمْمٓمراً، يم٤من ُمـ سمخالف اًمقفمٞمٗم٦م، هذه

 يٙمقن أن أو ضمٜمدي٤مً  يٙمقن أن اعمًٚمؿ خيت٤مر أن أُم٤م آظمر، طمٙمؿ ًمف ومٝمذا ُمثاًل، يم٤مجلٜمدي٦م

 :ومٞمف ٟمٗمًف يقفمػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ مم٤م ومذًمؽ ذقمٞم٦م، خم٤مًمٗم٤مت وومٞمف ذـمٞم٤مً 

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿اعمٕمرووم٦م أي٦م ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقل: أوًٓ 

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ 

 اًمزُمـ ذم يٙمقن أن اعمًٚمؿ شمٜمٝمك ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد ٕنف: وصم٤مٟمٞم٤مً 
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ٌرؼ ٓ اًمذي  ٟمحق أو ضم٤مسمٞم٤مً  يٙمقن أن أو ذـمٞم٤مً  يٙمقن أن احلٜمٞمػ، اًمنمع أطمٙم٤مم ومٞمف ُيَٓم

 قمز اهلل أُمر ُم٤م ظمالف يٕمٛمؾ سم٠من حمٙمقُم٤مً  اعمقفمػ ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل اًمقفم٤مئػ ُمـ ذًمؽ

 -اًم١ًمال هذا قمـ ضمقايب هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف وضمؾ

 (  00:  11: 19.  171.  واًمٜمقر اهلدى)

 األصع؟ افعؿؾ ظذ يمثر اإلضادم افعؿؾ ـان إذا احلؽؿ ما

 هؾ افدوام وؿت ظؿؾ أي إفقف يقـؾ ٓ افذي ادقطػ وحؽؿ

 افعؿؾ؟ ظـ يغقب أن فف

 سمٕمد ؾم٤مقم٤مت، صمَّمن ًمٞمٕمٛمؾ ُم١مؾم٦ًم ُمع ُمتٕم٤مىمد اعمقفمٗملم ه١مٓء سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 أن ذم شمٙمٛمـ اعمِمٙمٚم٦م وًمٙمـ--وىمتف ُمـ-- اإلو٤مذم وىمتف ذم ويٕمٛمؾ يذه٥م ذًمؽ

 يًتٓمٞمع وٓ ُُمتٕم٥م، وهق ًمٚمدوام ي٠ميت اًمراطم٦م، اًمقىم٧م ذم اؿمتٖمؾ إذا اعم١مؾم٦ًم ُمقفمػ

ي أن يف يمَّم ُي١َمدر  --اًمراطم٦م ذم يم٤من إذا ُي١َمدر

 اعمالطمٔم٦م ُمثؾ هذه سمٞم٤مض، قمغم قمٚمٞمٝم٤م ؾمٜمقاومؼ اعمالطمٔم٦م هذه! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 أو اًمٕمثرات هذه ُمثؾ ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م شمًٚمؿ ُم٤م-- اًمنميم٦م شمٚمؽ قمغم أوردهت٤م اًمتل

 -ٟمٕمؿ: ٟمحـ ٟم٘مقل هٙمذا اًم٘مْمٞم٦م شمٙمقن ومٕمٜمدُم٤م آقمؽماو٤مت،

ن يٕمٜمل   يٕمٛمؾ يذه٥م قمٜمدُم٤م آظمره، إمم سمتدريس-- سمقفمٞمٗم٦م ُمٙمٚمٗمقن اعم٤ًمضمد أئٛم٦م: ٔا

 -جيقز ٓ أنف واوح هذا ًمٚمتدريس، يتٗمرغ وٓ ًمٚمٕمٚمؿ يتٗمرغ ُم٤م اًمٜمٔم٤مم، ظمالف أجْم٤مً  صم٤مين سمٕمٛمؾ

 إُمر ومقزم ذيمرشمف، اًمذي اعمحذور هذا ُمثؾ هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من إذا: ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ

 --آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي سم٤مًمنمط ُيٓم٤مع هٜم٤م

 سمٞمتف ذم ومٞمًٝمر يذه٥م سمٕمٛمؾ يٚمتزم: يٕمٜمل يٕمٛمؾ، ٓ رضمؾ ممٙمـ! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 -- اًمٕمٛمؾ قمغم وي٠ميت سمٞمتف ُمـ خيرج وٓ

 اًمًٕمقدي٦م ُمـ قمٜمديمؿ ُمـ ؾُمئٚم٧م أن٤م ظم٤مص٦م، ىمْمٞم٦م هذه إن: هٜم٤م ًمألخ ىمٚم٧م ًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 هؾ ؿمٞمئ٤مً، أقمٛمؾ ٓ ًمٙمـ اًمٙمٛمٌٞمقشمر، قمغم ُمقفمػ أن٤م: ي٘مقل يمالُمف، ذم ضمداً  ًمٓمٞمػ ؿمخص ُمـ
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َّ  زم جيقز  قمٛمؾ ؾم٠مقمٛمؾ وم٠من٤م أومٕمؾ، ُم٤مذا: زم ىم٤مل شَمـْحُي، أّٓ  جيقز ٓ ٓ،: ًمف ىمٚم٧م أطمُي؟ ٓأ

 هذا وم٠من٧م قمٛمالً  ًمؽ ي٘مدُمقن ٓ هؿ دام وُم٤م ُمقفمػ، دام ُم٤م حتي أن ٓزم أن٧م ٓ،-- آظمر

 ًمتذه٥م قمٛمٚمؽ شمدع أن: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم ًمٙمـ ًمؽ، طمالل هق شم٠مظمذه اًمذي اًمراشم٥م

 آظمره: وإمم اعم٤ًمضمد ذم جم٤مًمس حيي-- اًمٕمٚمؿ يدرس-- ؾم١ماًمف يم٤من هٙمذا-- اًمٕمٚمؿ ويدرس

٤ًٌم آظمذ قمٛمؾ، قمٜمدي ًمٞمس أن٤م: ي٘مقل ٕنف  شمٚمتزم أن جي٥م: ًمف ىمٚم٧م قمٛمؾ، قمٜمدي وًمٞمس راشم

 -شمِم٤مء ُم٤م اومٕمؾ ذًمؽ سمٕمد اًمرؾمٛمل، اًمدوام

 هذه ُمثؾ ذم يٕمٛمؾ ٓ ومٚمَّمذا يٕمٛمؾ، ٓ رضمؾ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ذيمرت ُم٤م ُمث٤مل ومٝمذا 

 -آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمَّم يم٤من إذا يٕمٛمؾ ٓ اًمنمط هذا ٓ، ذـًم٤م، قمٚمٞمف ي٠مظمذوا ًمئال اًم٘مْمٞم٦م:

 اًمرؾمٛمل سمٕمٛمٚمف إظمالل اإلو٤مذم اًمِمخيص قمٛمٚمف وراء ُمـ يؽمشم٥م أطمٞم٤مٟم٤مً  ٕنف أُم٤م 

 -جيقز ٓ أنف واوح هذا

 (  00:  02: 22.  179.  واًمٜمقر اهلدى)

مات ؾقفا ُتباع حمالت دم افعؿؾ  حمرَّ

 يمٌػم، ُم٤مريم٧م ؾمقسمر قمـ قم٤ٌمرة يٕمٜمل حمؾ، ذم يٕمٛمؾ سم٠مُمريٙم٤م[ رضمؾ] :ُمداظمٚم٦م

 أن ذًمؽ إمم وإو٤موم٦م-- يمٚمف ُمـ ايمًًقارات ُمـ ُمالسمس ُمـ إؿمٞم٤مء مجٞمع ومٞمف يٕمٜمل

 ذم ُمِم٤مرك همػم وهق ظمٜمزير، وحلؿ مخر سمٞمع ُمـ اعمحرُم٤مت قمغم حيتقي اعمحؾ هذا

 اعمحؾ، هذا ذم سم٤معمِم٤مريم٦م إصمؿ يٚمح٘مف ومٝمؾ إضُمرة، ي٘متٓمع قم٤مُمؾ جمرد هق اح٤مل، رأس

 طمرام؟ همػم أم طمرام هق هؾ اح٤مل وطمٙمؿ

 هذا أصح٤مب ُمع اإلصمؿ قمغم ُمتٕم٤مون أو ُمٕم٤مون ٕنف ُمِم٤مرك: ومٝمق ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

ُم٤مً  يمًٌف ومٞمٙمقن ذًمؽ وقمغم اعمحؾ،  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿ي٘مقل ورسمٜم٤م طمالل، همػم طمرا

 -اجلقاب هق هذا[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ 

م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م  -طمرا

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ
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 اح٤مل؟ هلذا حمت٤مضملم اًمرضمؾ هذا أهؾ ُمثالً  يم٤من إذا سمس :ُمداظمٚم٦م

 ح٤مل حمت٤مج إٟم٤ًمن يمؾ اح٤مل، هلذا حمت٤مضملم-- هذا اًمٙمالم ي٘م٤مل ٓ هذا :اًمِمٞمخ

م سم٠ميمؾ اعمقت ُمـ يٜمجق أن يريد ومٝمق اعمقت، ظمٓمر ذم ي٘مع أن اعمٝمؿ ًمٙمـ يٕمٞمش،  احلرا

 ُم٤م وضمؾ قمز رسمٜم٤م احلالل اح٤مل ًمٙم٥ًم وم٤مًمُٓمرق ح٤مل حمت٤مج أنف أُم٤م جيقز، اًمذي هذا

ـْ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمده قمغم أهمٚم٘مٝم٤م َ  َيتَِّؼ  َوَُم  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [ ﴿2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 (  00:  11:  01. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  71:  12. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 بافؼع تؼيض ٓ افتل افدول دم بافؼضاء آصتغال حؽؿ

 دوًم٦م ذم ذًمؽ سم٠من قمٚمًَّم  اعمح٤مُم٤مة، أو اًم٘مْم٤مء سمًٚمؽ آؿمتٖم٤مل طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمقوٕمٞم٦م سم٤مًم٘مقاٟملم وإٟمَّم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ اعمٜمٌث٘م٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم شم٠مظمذ ٓ

 -اًمٖمرب ُمـ اعمٜمٌٕمث٦م

 اًمذي ًمٚم٥ًٌم احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اعمح٤مُم٤مة شمٕم٤مـمل ضمقاز أقمت٘مد ٓ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 يٚمتزُمف أن يٛمٙمـ ٓ أنف فمٜمل وذم ضمًدا، قمًنا  أُمًرا  اومؽموٜم٤م إذا إٓ اًم٤ًمئؾ، إخ ذيمره

 :اًمزُم٤من هذا ذم قمزيزشم٤من ظمّمٚمت٤من ومٞمف شمقومرت ُمـ إٓ

 اًمٙمت٤مب ُمـ اعمًت٘مك اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ درس ىمد اعمح٤مُمل يٙمقن أن: إومم اخلّمٚم٦م

 أنٜم٤م يم٤مذم وطمده وهذا أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ إروٞم٦م اًم٘مقاٟملم درس يمَّم ضمٝم٦م، ُمـ واًمًٜم٦م

 اًم٘مقاٟملم يدرؾمقن اًمذيـ اعمح٤مُملم ه١مٓء ٕن ُمًتحٞمؾ: ؿمٌف ٟمجده أن شمّمقرٟم٤مه إذا

 اًمنميٕم٦م يدرس أن ُمثٚمف يتٗمرغ ومٛمتك ـمقيٚم٦م، ؾمٜملم طمٞم٤مهتؿ ُمـ ذًمؽ ي٠مظمذوا إروٞم٦م

 يتٌٜمك أن يريد قم٤ممل يمؾ قمغم اًمقاضم٥م هق يمَّم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وقء قمغم اإلؾمالُمٞم٦م

 -ذقمًٞم٤م طمٙمًَّم 

 هم٤مي٦م ذم اعمح٤مُمل هذا أن ٟمتّمقر أن: إول ُمثؾ أجًْم٤م قمزيز وهق اًمث٤مين، اًمٌمء

 احلؼ هذا يدرس ومٝمق ًمف، طمؼ قمـ يداومع أن ُمٜمف يٓمٚم٥م ؿمخص ي٠متٞمف ومحٞمٜمَّم اًمٜمزاه٦م،
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 وم٢مذا درؾمف، اًمذي اًم٘م٤مٟمقن وقمٚمؿ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمٚمؿ قمٜمده، اًمذيـ اًمٕمٚمٛملم وقء قمغم

 وٓ ًمف اعمقيمؾ يدقمٞمف اًمذي احلؼ إمم يّمؾ أن اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ممٙمٜم٦م وؾمٞمٚم٦م وضمد

 صم٧ٌم إن أنف أقمت٘مد هذا ًمٙمـ قمٜمف، اًمدوم٤مع يتقمم طمٞمٜمئذ سم٤مًمنميٕم٦م قمٚمٛمف ذًمؽ خي٤مًمػ

 ـمٚم٥م دائرة قمـ وخيرج إهقاء سمف ؾمتٛمٞمؾ ُم٤م ومنقم٤من ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م اعمح٤مُمل قمٚمٞمف

 قمٚمٞمف شمدر اًمتل اح٤مدي٦م اعمّمٚمح٦م طم٥ًم ويٛمٌم قمٚمٞمف أو ًمف ًمٚمٛمقيمؾ يم٤من ؾمقاء احلؼ

 ذم اعمرقمٞم٦م اًم٘مقاٟملم طمدود ذم اعمح٤مُم٤مة جيقز ٓ: ٟم٘مقل ًمذًمؽ ضمًدا صٕم٥م هذا اًمٗم٤مئدة،

 -اًمزُم٤من هذا

 (00:29:07. 2 – ضمدة ومت٤موى)

 ظـاويـ يلخذ أن جيقز ؾفؾ جتارية رشـة دم يشتغؾ صخص

 مستؼبال اشتؼؾ إذا حتك افؼـة هذه مع تتعامؾ افتل افؼـات

 ذفؽ مـ اشتػاد

 ي٠مظمذ أن جيقز ومٝمؾ ُمًتقردة، دم٤مري٦م ذيم٦م ذم يِمتٖمؾ ؿمخص ذم :ُمداظمٚم٦م

 يٗمتح أن يريد اعمًت٘مٌؾ ذم أؾم٤مس قمغم اًمنميم٦م هذه ُمع شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اًمنميم٤مت قمٜم٤مويـ

  حماًل؟

 أن زم جيقز ٓ ًمٙمـ جيقز،: ٟم٘مقل اًم١ًمال جمرد قمٜمد ٟم٘مػ أن أردٟم٤م إذا :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل ُم٤مذا جيقز، ٓ أو جيقز ٟم٘مقل طمتك ىمٚمٞمالً  ٟمتٕمٛمؼ أن سمد ٓ اًم١ًمال، جمرد قمٜمد أىمػ

 ٓ هق أم اًمنميٕم٦م، طمدود ذم ُمٕمٝمؿ يتٕم٤مُمؾ أن يريد هؾ: اًمٕمٜم٤مويـ هذه أظمذ ُمـ هق

 إُمر يم٤من وإن ٟمٗمًف، اجلقاب ومٝمق إول إُمر يم٤من وم٢من اًمنميٕم٦م؟ خم٤مًمٗم٦م ذم ي٤ٌمزم

 - ٓ جيقز: ىمٌؾ ومٜمْمع أظمر

ئع ذم شمِمٙمٞمؽ ذم ُم٤م :ُمداظمٚم٦م  - يٕمٜمل اًمنما

 اًمٕمٜم٤مويـ، شمٚمؽ أصح٤مب ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ إًمٞمف يرُمل ُم٤م طم٥ًم قمغم: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 - ومال وإٓ ضم٤مئز، ومٝمق ُمنموع ُمٕمٝمؿ شمٕم٤مُمٚمف يم٤من وم٢من
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 - ظمػًما  اهلل ضمزاك ُمنموع هق :ُمداظمٚم٦م

  ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 - ُمنموع :ُمداظمٚم٦م

 ذم شمدظمؾ أن٧م وشمريد أقمت٘مد، ٓ اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم ٟمدظمؾ قمٜمدُم٤م أقمت٘مد، ٓ :اًمِمٞمخ

  اًمتٗم٤مصٞمؾ؟

 - طمٔمؽ ضمّرب :ُمداظمٚم٦م

  اًمتٕم٤مُمؾ؟ ٟمقع هق ُم٤م ٟمرى أقمٓمٞمٜم٤م طمٔمؽ، ضمرب :اًمِمٞمخ

 ىمٓمع شمًتقرد هذه واًمنميم٦م اًمًٞم٤مرات، ىمٓمع حمؾ ذم يِمتٖمؾ اًمِمخص :ُمداظمٚم٦م

 -أخَّمٟمٞم٤م ُمـ

 قمٜمدُم٤م اعمًت٘مٌؾ ذم أؾم٤مس قمغم أخَّمٟمٞم٤م ذم اًمتل اًمنميم٤مت سمٕمٜم٤مويـ ي٠ميت يريد هق 

 - شمًتقرده٤م اًمنميم٦م اًمتل اًمِ٘مَٓمع ٟمٗمس يًتقرد حمؾ يٗمتح

  ُمنموع؟ همػم أو ُمنموع سمٓمريؼ يًتقرده٤م :اًمِمٞمخ

 - سم٤معمراؾمٚم٦م ُمنموع سمٓمريؼ :ُمداظمٚم٦م

  يرؾمٚمف؟ يمٞمػ واح٤مل ذًمؽ؟ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 - إؾم٤مد ًمٚمٛمّمدر ًمٚمٕمٜمقان يّمؾ أن يريد هق ًمٙمـ ٟمٗمًف، ُمٜمف واح٤مل :ُمداظمٚم٦م

ل أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ  ؾمٞمدومع وإٓ ُمٜمف، ُمٗمروغ هذا ٟمٗمًف اح٤مل: زم ىمٚم٧م سم٤مًمؽ، ـَمقر

  إًمٞمف؟ اح٤مل يرؾمؾ يمٞمػ ًمٙمـ! همػمه ُمـ

 - اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ :ُمداظمٚم٦م

 !شمٗمْمؾ رحيؽ، ـمٚمٕم٧م! يمٞمػ؟ رأج٧م هف، :اًمِمٞمخ

 اًمنميم٦م قمٜمقان ؾمٞم٠مظمذ اًمنميم٦م، سمٜمٗمس يٕمٛمؾ هق ـمٌٕم٤مً : ىمٌٚمف اًمذي اًمِمؼ :ُمداظمٚم٦م

  ؟-- اًمٕمٛمؾ ُمـ ضمزًءا ي٠مظمذ يريد يم٠منف: يٕمٜمل ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ اًمتل اًمنميم٦م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م
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ره٤م؟ :ُمداظمٚم٦م   أها

  ضم٤مئز؟ همػم أم ضم٤مئز هذا ومٝمؾ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 أفمـ ٓ ًمٙمـ جيقز، ٓ: أىمقل وصٗمؽ قمٜمد وىمقوم٤مً  ًمؽ أىمقل أن أريد أجْم٤مً  :اًمِمٞمخ

 - ه أنف أفمـ ٓ هٜم٤مك واًمنميم٦م هٜم٤م، اًمنميم٦م سملم اًمتٕم٤مُمؾ هذا ٕن يمذًمؽ: إُمر أن

ر ذم اًمنميم٤مت سمٕمض ذم :ُمداظمٚم٦م  -قمٜمٝم٤م يتٙمٚمؿ اًمتل اًمِ٘مَٓمع وظم٤مص٦م ومٞمٝم٤م، أها

 -اعمقوقع سمحٍم ُمٜمل سم٢ميَّمن ًمٙمـ طم٤مل، يمؾ قمغم اجلقاب أقمٓمٞمتؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

 ىمٚمٞماًل؟ أووحٝم٤م :ُمداظمٚم٦م

 - طم٤مضم٦م ذم ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 --- أيمٞمد: يٕمٜمل ًمٚم٘مٓمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ :ُمداظمٚم٦م

 هذه اًمنميم٤مت، سمٕمض ذم: ىمٚم٧م طمٞمٜمَّم سمجقاسملم أضم٧ٌم أن٧م! سم٠مس ٓ :اًمِمٞمخ

 جيقز اجلقاب ي٠ميت وم٢مذاً  فمٜمٜم٧م، أنٜم٤م ُم٤م ُمثؾ أظمرى ذيم٤مت سمٕمض أن ُمٗمٝمقم، هل٤م سمٕمض

  واوح؟ جيقز، وٓ

 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - ًمٚمنمح طم٤مضم٦م شمقضمد ٓ: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 ومٞمف ي٘م٤مل ي٠مذن، مل أم اًمٕمٛمؾ ص٤مطم٥م أذن إذا ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل هٜم٤م هؾ ؿمٞمخٜم٤م، :ُمداظمٚم٦م

  ومٞمف؟ ي٘م٤مل ٓ أم

 - إسمراهٞمؿ أبق: قمٜمف ي٘مقل اًمذي هذا اًمني اًمٜمقع ُمـ يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 ( 00:  71: 71.   127.  واًمٜمقر اهلدى)
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 دم أمقاهلا تشغؾ رشـة دم يعؿؾ افذي ادقطػ يلثؿ هؾ

 ربقية؟ ممشسات

ؾ اًمنميم٤مت سمٕمض: إخ ي٘مقل :ؾم١مال  ومٝمؾ اًمرسمقي٦م، اعم١مؾم٤ًمت ذم أُمقاهل٤م شُمَِمٖمر

 ومٝمؾ سم٤مًمرسم٤م، سمتتٕم٤مُمؾ اًمتل اعم١مؾم٤ًمت هذه ُمـ راشمٌف وأن ظم٤مص٦م هب٤م، يٕمٛمؾ اًمذي ي٠مثؿ

 اعم١مؾم٤ًمت؟ هذه ذم اًمٕم٤مُمؾ ي٠مثؿ

 شمٙمثر، أهن٤م ص٤ٌمطم٤م، َٟمَٔمريمؿ ًَمَٗم٧مُّ  اًمتل إؾمئٚم٦م أُمثٚم٦م ُمـ اًم١ًمال هذا: اجلقاب

 يرشمٙمٌقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمع اًمتٕم٤مُمؾ﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿ي٘مقل ورسمٜم٤م

 أو اعمٕمرووم٦م، وإطم٤مدي٨م أي٦م هبذه إـمالىم٤ًم: ُمٕمٝمؿ اًمتٕم٤مون جيقز ٓ اهلل، خم٤مًمٗم٦م

 اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ: »أظمر واحلدي٨م وؿم٤مهديف، ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م ومآيمؾ اًمٕمٙمس

 هق ُم٤م قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ قمقٟم٤م يٙمقن ٓ أن جي٥م اعمًٚمؿ أن ي١ميمد وذاك هذا ومٙمؾش نمةقم

 أن وٓ ُمٕمٝم٤م، اًمتٕم٤مُمؾ يٜمٌٖمل ٓ اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك ُمع وضمؾ، قمز اهلل طمرم ح٤م ُمقاىمع

ًُم٤م يمٜم٤َّمؾًم٤م يم٤من أنف وًمق وفمٞمٗم٦م، أىمؾ ذم وًمق ًمدهي٤م، ُمقفمٗم٤مً  يٙمقن  إوؾم٤مخ َيُ٘مؿُّ  ىمَّمَّ

 -وجيٛمٕمٝم٤م

 ُم٤مل ُمـ ضمزءاً  واحلٙمقُمٞم٦م اخل٤مص٦م اعم١مؾم٤ًمت سمٕمض ختّمؿ: ي٘مقل ؾم١مال

 اًمٕمٛمؾ حيرم رسمقي٦م سمٓمري٘م٦م اعمقفمٗملم ادظم٤مر ظم٤مصٞم٦م اعم١مؾم٦ًم يم٤مدظم٤مر،وختزن اعمقفمػ

 اعم١مؾم٦ًم؟ هبذه اًمٕمٛمؾ حيرم يٕمٜمل هؾ

 -هق هق :اجلقاب

 : -- ( 21:  12. 28. واًمٜمقر اهلدى)
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 دم وافعؿؾ افدكققية افعؾقم تعؾؿ دم واجب افـقة اشتحضار هؾ

 ادختؾػة؟ ادفـ

 وفمٞمٗم٦م يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمرء جيقز ٓ إـمالىمٝم٤م، قمغم ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمقم هؾ :اًم٤ًمئؾ

 هذه ذم وقمل وقمغم ُُمٚمًَِّم  يٙمقن أن إًمٞمف يٓمٚم٥م صمؿ طمروم٦م، أو ُمٝمٜم٦م ومٞمٝم٤م يٛمتٝمـ أن أو

 ذًمؽ؟ وهمػم اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ُمٜمف وي٘متيض اعمٝمٜم٦م،

 حمْم٦م، صٜم٤مقمٞم٦م ُمٝمٜمٞم٦م ُم٤مدي٦م قمٚمقم ىمًَّمن، اًمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م، اًمٕمٚمقم ًمٞم٧ًم :اًمِمٞمخ

 -أبداً  ومٞمٝم٤م اًم٤ًمسمؼ سمحثٜم٤م يرد ٓ ومٝمذا هب٤م، يٕمت٤مش ًمٙمل اًمٓم٤مًم٥م يٓمٚمٌٝم٤م ومٝمذه

 -وم٘مط اًمنمقمل سم٤مًمٕمٚمؿ ُُمَ٘مٞمّد :اًم٤ًمئؾ

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم شَمُّم٥م اًمٕمٚمقم يمؾ أخٞم٧ًم :اًم٤ًمئؾ

 -أظُْمَروي أم دٟمٞمقي قمٚمؿ هق هؾ اًمٌداي٦م، ذم اًم٘مّمد ًمٙمـ اًمٜمٝم٤مي٦م، ذم قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ومٞمٝم٤م ظم٤مص قمٚمؿ ًمٚمدٟمٞم٤م وهؾ :اًم٤ًمئؾ

 -ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

اد أتٕمٚمٛمٝم٤م اًمتل احِلْروَم٦م طمتك :اًم٤ًمئؾ  ومٞمٝم٤م أبتغ مل إذا ؿم٤مسمف، وُم٤م ٟمّج٤مر أو يمحدَّ

 -سم٤مًمقسم٤مل ص٤مطمٌٝم٤م قمغم شمٕمقد ومٝمل اهلل ُمرو٤مة

 -هذا قمـ أضم٧ٌم وأن٤م ؾمقاء، ًمٞمًقا  ٓ، :اًمِمٞمخ

 وقمغم وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل وضمف سمف يٌتٖمل أن ومٞمف ُيِْمؽمط ومال دٟمٞمقي قمٚمؿ أيُّ  

 قمٚمٞمف، رء ومال اًمدٟمٞم٤م ُم٤مل اًمدٟمٞم٤م، طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م وضمف سمف اسمتٖمك إذا ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس

 سمًٕمٞمف ُمثالً  يٌتٖمل أن: يٕمٜمل آظمر، رء هذا أظمرة أُمقر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  هبذا يٕمٜمل أن ًمٙمـ

-- وأوٓده زوضمتف أهٚمف يٕمٞمؾ أن أو اًمٜم٤مس قمـ يده ويٙمػ هب٤م يٕمت٤مش ُمٝمٜم٦م ًمَتَٕمٚمُّٛمف
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 ؾمٌؼ ُم٤م سم٤مًمف ذم خيٓمر ومل اعمٝمٜم٦م، هذه ـمٚم٥م إن وًمٙمٜمف اًمٜمٞم٦م، هذه قمغم يث٤مب ومٝمق إًمخ،

 -اهلل ًمقضمف اإلظمالص قمٚمٞمف اًمت٠ميمٞمد آٟمٗم٤مً 

ٌَْتٖمك أن جي٥م قمٛمؾ يمؾ أومٝمٛمف، قمٛمؾ يمؾ: إذاً  :اًم٤ًمئؾ  ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمرو٤مة سمف ُي

 ُمٜمٝم٤م ًمٌمء أو اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة قمرض سمف يٌتٖمل اًمدٟمٞمقي اًمٕمٛمؾ إٓ قمٛمؾ، يمؾ وشمٕم٤ممم،

 صحٞمح؟ أومٝمٛمف اًمذي هذا هؾ قمٚمٞمف، رء ٓ ومٝمق اًمنمع قمٚمقم همػم ُمـ

 -شمٜم٤مىمض ومٞمف ص٤مر اًمٙمالم أن أرى يم٠مين :اًمِمٞمخ

 -ومٝمٛمل ىمّؾ  أو اًمٗمٝمؿ قمكمَّ  اًمتٌس :اًم٤ًمئؾ

 يتٕمٚمؿ يريد واطمد أن ُمٕمٜم٤م ُمتٗمؼ فمٜمل ذم أن٧م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ذقمل؟ قمٚمؿ هذا هؾ ُمثاًل، ٟمج٤مرة ُمٝمٜم٦م

 -ٓ :اًم٤ًمئؾ

 اهلل؟ وضمف اًمتٕمٚمُّؿ هبذا يٌتٖمل أن ومٞمف ُيِْمؽَمط هؾ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ ومل :اًم٤ًمئؾ

 يِمؽمط؟ ضم٤موسم٧م، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 يِمؽمط؟ ٓ مل ٓ، ًمِـؿَ  :اًم٤ًمئؾ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ديٜمٞم٤مً  قمٚمَّمً  ًمٞمس ٕنف :اًمِمٞمخ

 -قمٜمٝم٤م هلؿ همٜمك وٓ اعمًٚمٛمقن حيت٤مضمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمقم ُمـ هق :اًم٤ًمئؾ

 -هذا قمـ اجلقاب ؾمٌؼ :اًمِمٞمخ
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 إن ًمٙمٜمف احلًٜم٦م، اًمٜمٞم٦م أضمر ًمف يُمت٧ٌم اعمًٚمٛملم، خيدم أن ٟمقى إن: ًمؽ ىمٚم٧م ح٤م 

 اًمٕمٚمؿ يٓمٚم٥م اًمذي سمخالف وزر، قمٚمٞمف ومٚمٞمس واًمدٟمٞم٤م اح٤مل سمف يٓمٚم٥م أن ٟمقى

 وهمػم إطم٤مدي٨م ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م ويمَّم أي٦م ُمـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمَّم وزر، ومٕمٚمٞمف ًمٚمدٟمٞم٤م، إظمروي

 ٟمذه٥م ُم٤م أؾمت٤مذ، ي٤م ومرق هٜم٤م وم٠مخٞمس قمٜمٝم٤م، اًمٙمالم اظمتٍمٟم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ ذًمؽ

 -اًمٜم٘مٓم٦م هذه ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م إذا سمٕمٞمداً 

 (  00:  21: 79. 702. واًمٜمقر اهلدى) 

 ظؾؿف شعة بحجة يشغؾفا مما أظذ فقطقػة افشخص تؼدم

 ُم٤م أو وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمرو٤مة سمف يٌتٖمك ُم٤م ومٞمف اعمدارس، ذم اًمتٕمٚمٞمؿ :اًم٤ًمئؾ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس إظمرى، اًمٕمٚمقم ُمـ وومٞمف هلل، ظم٤مًمّم٤مً  يٙمقن أن ومٞمف وُيِمؽمط جي٥م

 -يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

س ىم٤مم إذا هؾ :اًم٤ًمئؾ  اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ُمدرس أو اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ُمدرس اعمَُدرر

 اًمقىم٧م هذا ذم يِمٖمٚمٝم٤م اًمتل اًمقفمٞمٗم٦م ُمـ أقمغم وفمٞمٗم٦م إمم يت٘مدم أن اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم

 وػم؟ ومٞمف هؾ اعمريمز، هذا يتًٜمٛمقن ممـ وأرطم٥م أوؾمع قمٚمؿ قمغم أنف سمُِحج٦م

 أن ذقم٤مً  جيقز ٓ: أوًٓ  آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اعمزاًمؼ ُمـ اعمزًمؼ هٜم٤م :اًمِمٞمخ

 -ومٞمٝم٤م هق اًمتل ُمـ أقمغم وفمٞمٗم٦م ـمٚم٥م إذا سم٤مًمؽ ومَّم اًمتقفمػ، اعمًٚمؿ يٓمٚم٥م

 ؟--- ذقمٞم٦م وٓي٦م هل هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ُم٤مذا؟ أم :اًمِمٞمخ

 يم٤مإلُم٤مرة؟ :اًم٤ًمئؾ

 -وٓي٦م هل اًمدوًم٦م ذم وفمٞمٗم٦م أيُّ  ُم٤مذا، أم :اًمِمٞمخ

 -اًمتجقز قمغم :اًم٤ًمئؾ
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 اخلط قمـ ظمرضم٧م أنؽ أفمـ أن٤م أن ىمٚمٞماًل، اصؼم قمٚمٞمؽ، ُم٤م ىمٚمٞمالً  اصؼم :اًمِمٞمخ

 -يمالُمؽ أول ذم ومٞمف اًمًػم أو اعمٌم اسمتدأت اًمذي

دٟم٤مه آظمر ؾم١مال إمم اٟمت٘مٚمٜم٤م أن اًمٌداي٦م، ُمـ ومرهمٜم٤م :اًم٤ًمئؾ  -اًمتدريس ُمٝمٜم٦م ذم طَمدَّ

 إذا أن اخلط، ذاك متًؽ ٓزم هٜم٤م أن ُأذيمرك أن٤م ًمٙمـ يمذًمؽ، هق :اًمِمٞمخ

 أن٧م ىمٚم٧م يمَّم ىمري٤ًٌم، ذًمؽ يٙمقن أن وقمًك ىم٤مُم٧م، اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م أن شمّمقرٟم٤م

 يمؾ إمم سمح٤مضم٦م اًمدوًم٦م أخٞم٧ًم إول، اخلط إمم ٟمرضمع أىمقل أن٤م ح٤مذا يمالُمؽ، ذم آٟمٗم٤مً 

 إًمخ-- اًمٗم٘مف احلدي٨م شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن شمٕمٚمٞمؿ حمْم٦م ديٜمٞم٦م وفمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء وفمٞمٗم٦م

 يم٤مًمٗمٞمزي٤مء إظمرى اًمٕمٚمقم إمم سمح٤مضم٦م اًمدوًم٦م أخٞم٧ًم يمذًمؽ يمٚمٝم٤م، اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم

 صح؟ إًمخ،--  واًمٙمٞمٛمٞم٤مء

 -سمغم :اًم٤ًمئؾ

 اًمقفم٤مئػ هذه ُمـ وفمٞمٗم٦م ذم يتقفمٗمقا  أو يتٕمٚمٛمقا  أن٤مؾًم٤م شمريد اًمدوًم٦م وم٢مذا :اًمِمٞمخ

 ٟمٗمًف يٕمرض وأن: ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ طمٞمٜمئذٍ  اًمدٟمٞمقي٦م، سم٤مًمٕمٚمقم اعمتٕمٚم٘م٦م

 ىم٤مل يمَّم ي٘مقل أن أو هل٤م، أن٤م هل٤م أن٤م: اًم٘م٤مل سمٚم٤ًمن أو احل٤مل سمٚم٤ًمن ي٘مقل وأن ًمٚمدوًم٦م

ـِ  قَمغَم  اضْمَٕمْٚمٜمِل: ﴿اًمًالم قمٚمٞمف يقؾمػ ئِ ﴾ قَمٚمِٞمؿٌ  طَمِٗمٞمظٌ  إيِنر  إَْرضِ  ظَمَزا

دٟم٤مه٤م، أن سمٕمد هذه اًمقفمٞمٗم٦م يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ ،[11:يقؾمػ]  إُمر أم طَمدَّ

 ي٠ميت أن ًمف جيقز وٓ يده، حت٧م هق ياًمذ اًمِمقرى وجمٚمس اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ إمم يٕمقد

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اؾمتِم٤مرشمف، سمٕمد إٓ قمٛمالً 

 -سمغم :اًم٤ًمئؾ

 يٓمٚم٥م أن وسم٤مَْٕوًَمـك أص٤مًم٦ًم، اًمتقفمٞمػ يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ُم٤م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 يٚمٝمؿ اًمذي هق وضمؾ قمز اهلل صمؿ قمٛمٚمف، ذم سم٢مظمالص يٕمٛمؾ هق وإٟمَّم اًمؽمومٞمع،

 ذم إُم٦م يٜمٗمٕمقا  وأن يرومٕمقه أن ومٞمف، وإظمالصف قمٛمٚمف قمغم واعمُٓمَّٚمٕملم قمٚمٞمف اعمنموملم

 -اًم٤ًمسم٘م٦م وفمٞمٗمتف ُمـ أقمغم وفمٞمٗم٦م أو ُمريمز ذم قمٚمٛمف



 71   اًمقفم٤مئػ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ق أن جي٥م: اًم٘مقل ظمالص٦م  وم٤مًمٕمٚمؿ اًمدٟمٞمقي، واًمٕمٚمؿ اًمديٜمل اًمٕمٚمؿ سملم: أوًٓ  ُٟمَٗمرر

 اًمدٟمٞمقي واًمٕمٚمؿ اهلل، ًمقضمف يمذًمؽ وشمٕمٚمٞمٛمف اهلل، ًمقضمف ـمٚمٌف يٙمقن أن جي٥م اًمديٜمل

 أىمقل، ُيِمؽمط ٓ اهلل، قمٜمد إضمر هق ـمٚمٌف قمغم ًمف اًمداومع يٙمقن أن ومٞمف يِمؽمط ٓ

 -هق هذا أضمر، ومٚمف ٟمقى إن ًمٙمٜمف

 ذم يم٤من، ُمٜمّم٥م أير  ذم اًمتقفمٞمػ يٓمٚم٥م أن ُمًٚمؿ ٕير  جيقز ٓ: وأظمػماً  صم٤مٟمٞم٤مً 

 -اًمقفم٤مئػ هذه سمٙمؾ ُمرشمٌٓم٦م اًمدوًم٦م ٕن حمض: دٟمٞمقي أو حمض ديٜمل ُمٜمّم٥م

 وىمدم، ؾم٤مق قمغم هٜم٤م ىمري٤ٌمً  ىم٤مُم٧م اًمتل آٟمتخ٤مسم٤مت ُمقوقع أن ٟمٗمٝمؿ هٜم٤م وُمـ 

 طمٞمٜمَّم وسمخ٤مص٦م إؾمالُمٞم٤ًم، ًمٞمس يمٚمف هذا إًمخ،-- وو واًمتنمحي٤مت اإلقمالٟم٤مت وفمٝمرت

 هذا؟ ىمرأت- أنٍميمؿ اٟمٍموين: ويمتٌقا  سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمغ

 وشمتٗم٘مد رقم٤مي٤مه٤م ظمدُم٦م قمغم شمٕمٛمؾ إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م فمؾ ذم إُمر هذا أىمقل

 ذم ٟمحـ هذه واحل٤مًم٦م أُم٤م إًمٞمف، يّمٚمحقن وسمَّم سمِم١موهنؿ أدرى سم٤مًمت٤مزم وهل أطمقاهلؿ،

 مل وم٢من أطمد، إمم ٟمتٕمرف ومل أطمد قمٚمٞمٜم٤م يتٕمرف مل سمٖمرسم٤مء وأقمٜمل همرسم٤مء، اًمدٟمٞم٤م هذه

 ٟمٕمٛمؾ ٕن اوٓمررٟم٤م ويمذا، يمذا ـمريؼ قمـ أو اًمقفمٞمٗم٦م ـمريؼ قمـ اًمرزق هذا ٟمٓمٚم٥م

ٟم٤م سم٤مًمت٤مزم ي٠ميت ىمد ُمـ طم٘مؾ ذم  ًمٕمٚمٜم٤م اًمٕمز هذا ٟمٓمٚم٥م ومٝمٜم٤م قم٘م٤ٌمه، ُيـْحَٛمد ٓ ُم٤م إمم َيـُجرُّ

 -وٟمًتٗمٞمد ٟمٗمٞمد ًمٕمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل سم٤مًمٜمٞم٦م ًمٕمٚمٜم٤م سمف، ٟمٜمٗمع

 قمغم واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م ذم ًمقفم٤مئػ أن ُمٜم٤م اًمٙمثػم يت٘مدم: أىمقل اعمٜمٓمٚمؼ هذا ومٛمـ 

 اإلذاف: ذم أقمغم عمرشم٦ٌم أو ًمٚمتقضمٞمف ىمٚمٞمؾ وىم٧م ىمٌؾ ٟمٗمز قمرو٧م اعمث٤مل، ؾمٌٞمؾ

 سمٕمض إىمٜم٤مع قمغم وقمٛمٚم٧م ُمدارؾمٜم٤م، ذم طمؼ ؾمٚمٗمل ُمٜمٝم٩م هٜم٤مك يتح٘مؼ أن سُمٖمٞم٦م

 اهلل ومْمؾ ُمـ وهذا قمٛمٚمٞم٤مً  ُم٤مرؾمقه٤م وسم٤مًمٗمٕمؾ إومٙم٤مر، هذه شمٌٜمل قمغم ًمديٜم٤م اعمقضمٝملم

 اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مًمٚمٖم٦م ؿم٤مسمف وُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ظم٤مص٦م اعمدارس، ذم قمٜمدٟم٤م

رت أو ـمٛمح٧م أن٤م وم٢مذا وهمػمه٤م،  فمؾ ُمثؾ ذم أيمقن هؾ يمٝمذه، وفمٞمٗم٦م أؿمٖمؾ أن ذم وَمٙمَّ

 آصمًَّم؟ اًمدوًم٦م هذه

 ُم٤مذا؟ أو ومٙمرت أن٧م أجش إذا اخلالص٦م ،قمكمَّ  أقمد :اًمِمٞمخ

٤مئؾ  احلرام؟ ذم أىمع أو آصمَّمً  أيمقن هؾ ومٞمٝم٤م، أن٤م مم٤م أقمغم وفمٞمٗم٦م إلؿمٖم٤مل أت٘مدم أن :اًًم



 77 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمقفم٤مئػ 

رت :اًمِمٞمخ  شَم٘مدُم٧م؟ أم ومٙمَّ

 -- أن أُم٤م ىمٌؾ، شم٘مدُم٧م سمؾ :اًم٤ًمئؾ

 شم٠ًمخٜمل: أن أؾم٠مخؽ وإٟمَّم ومٕمٚم٧م، ُم٤مذا ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أؾم٠مخؽ ُم٤م أن٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

م، أن ومٙمرت أنؽ م؟ أن شمريد أم شُمَ٘مدر  شَمَتَ٘مدَّ

 -هؿ قمٛمٚمٞم٦م زاًم٧م ُم٤م َهّؿ، هل ُأريد أو ومٙمرت :اًم٤ًمئؾ

 -سمٞمٜمٝمَّم ؿمت٤من :اًمِمٞمخ

 -يٗمٕمٚمف ومل أراده سم٤مًمٌمء هؿ قمٚمٞمؽ، يرى اهلل سم٤مًمٌمء َهؿَّ  :اًم٤ًمئؾ

 ُي١ماظمذ؟ هؾ سم٤معمٕمّمٞم٦م َهؿَّ  إذا :اًمِمٞمخ

 -ي١ماظمذ ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م ومل هؿ إذا :اًم٤ًمئؾ

 --- أم اهلؿ جمرد هق هؾ هٜم٤م أومٝمؿ أن ُأريد وم٠من٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

٤مئؾ  -يٛمٙمـ وًمققم٤مً، ويمٜم٧م هب٤م، مهٛم٧م وم٠من٤م وسمِمٖمػ،: أىمقل صدىم٤مً، وؿمقق سمِمٖمػ :اًًم

 ُم٤مذا؟ اهلَؿّ  سمٕمد :اًمِمٞمخ

 -أىمقل أن :اًم٤ًمئؾ

 -ُمثالً  ًمٙمـ اهلؿ، ذم رء ٓ اهلؿ، ذم رء ٓ أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 -احل٘مٞم٘م٦م إمم ظمرج :اًم٤ًمئؾ

 هق اًمٙمالم ًمٞمس ٕنف وهمػمك: أن٧م ًمٙمـ أردت، أن٤م وًمذًمؽ هق، هذا :اًمِمٞمخ

ُم٧م أتٞم٧م إذا همػمك أو أن٧م يمٛمٌدأ إٟمَّم ُُمَٕملم، ؿمخص سمخّمقص يٕمٜمل ٤ًٌم ىمدَّ  ـمٚم

 اؾمٛمف هذا ُمثاًل، يمذا ٕيمقن أصٚمح أن٤م أنف ُمراشم٥م، أو سمٛمرشم٦ٌم ُمٜمؽ ومقق ًمٚمٛم١ًمول

 ٟمقع يم٤من ُمٝمَّم ذًمؽ، ذم رء ومال ومٕمٚم٧م وُم٤م مهٛم٧م وم٢مذا ومٕمٚم٧م، مهٛم٧م ًمٞمس

 -اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م ي٠ميت ومٝمٜم٤م ومٕمٚم٧م إذا أُم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م،
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 ُمًٚمؿ اًمٙمالم هذا أنف آٟمٗم٤مً  أن٧م ووٕمتف اًمذي اًم٘مٞمد إمم أقمقد أن ُأريد وم٠من٤م وًمذًمؽ 

 اًمدوًم٦م هؾ مجٞمٕم٤ًم، ومٞمف ُٟمَٗمّٙمر أن أريد اًمذي أن٤م ًمٙمـ اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدوًم٦م شم٘مقم طمٞمٜمَّم سمف

 أيمت٤مومٝم٤م قمغم هل اًمذي , إُم٦م هذه أومراد ُمـ ومرد يمؾ شمٕمقد قمغم شم٘مقم اإلؾمالُمٞم٦م

 أن أنف سمدقمقى ذقمل، سمحٙمؿ ومرد يمؾ يتٝم٤مون أن , اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م شم٘مقم اعمٗمروض

 إؾم٤مس هذا قمغم اإلؾمالم ىم٤مئٛم٦م شم٘مقم هؾ ًمإلؾمالم، احلٙمؿ يٙمقن ح٤م همػم، اًمقوع

 اًمٕمٙمس أم إؾمالُمل طمٙمؿ ومٞمف ُم٤م أنف سمدقمقى اًمنمقمٞم٦م، سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتٝم٤مون ُمـ

 سم٤مًمٕمٙمس؟

 -ظمػماً  قمٜم٤م اهلل ضمزاك :اًم٤ًمئؾ

 -يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمقفمٞمٗم٦م ذم أصٌح اًمذي :اًم١ًمال

 أصٌح؟ :اًمِمٞمخ

 -ُمقفمػ يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 وٓ وضمؾ، قمز اهلل إمم يتقب أن ؾمٝمؾ، إُمر ُمقفمػ، أن هق يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

د  -اخلٓم٠م ُيـَجدر

 يٕمٜمل؟ اخلٓم٠م ذم يًتٛمر أٓ اخلٓم٠م، ُيـَجّدد يمٞمػ :اًم٤ًمئؾ

 -آٟمٗم٤مً  ـمٚمٕم٧م إؾمت٤مذ ُمع طمٙمٞمٜم٤م ُمثٚمَّم اخلٓم٠م جيدد ٓ :اًمِمٞمخ

رين هذا: يٕمٜمل   أهنؿ شمٕمٚمـ ُمثالً  اًمدوًم٦م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت شم٠ميت اًمِم٤مم، ذم قمٜمدٟم٤م أن٤م ُيَذيمر

 إًمخ،--وصمالصم٦م وؿمٝمريـ ؿمٝمر ذًمؽ قمغم ويٛميض اعمقفمٗملم، ُمـ ـم٤مئٗم٦م رواشم٥م رومٕمقا 

 ذم سمتٔم٤مهرة إؾمػ، ُمع اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمَّم اًمديٜمٞم٦م اًمِمٕم٤مئر أرسم٤مب قمٚمٞمٜم٤م يٓمٚمٕمقا 

 وُمٕم٤مؿم٤مشمٜم٤م رواشمٌٜم٤م يرومٕمقا  ٓزم أنف اًمتٔم٤مهرة هبذه اعم٘مّمقد ُم٤م واًمٓمرىم٤مت، اًمِمقارع

 اعمقفمػ أُم٤م هذا، يٗمٕمؾ أن ًمف واًمٙمٞمٛمٞم٤مء سم٤مًمٗمٞمزي٤مء اعمقفمػ اعمقفمٗملم، ُمـ سمٖمػمٟم٤م ُأؾمقة

 أنف أقمٜمل اًمذي ومٝمذا هذا، يٗمٕمؾ أن ًمف ًمٞمس إًمخ،--  واًمت٠مذيـ واخلٓم٤مسم٦م اإلُم٤مُم٦م ذم

د وُم٤م اهلل، إمم ويتقب ُمٜمف وىمع سمَّم ي٘مٜمع  واوح؟- اخلٓم٠م ُيـَجدر
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ٌَؾ ُمـ دراؾمٞم٦م ُمٜمح٦م قمغم ًمٚمحّمقل ؾمٕمك أو طمّمؾ اًمذي :اًم١ًمال
 احلٙمقُم٦م ىمِ

 اًمقفمٞمٗمل ووٕم٦م حتًلم إمم ؾمٕمك ًمق ومٞمَّم احلٙمؿ ٟمٗمس ي٠مظمذ هؾ ُمٕمٞمٜم٦م، سمقفمٞمٗم٦م وُأخزم

 ُيَقفمَّػ؟ أن سمٕمد

 -قمٙم٤مؿم٦م هب٤م ؾمٌ٘مؽ :اًمِمٞمخ

 -سم٤مًمقفمٞمٗم٦م وُأخزم ُمٜمح٦م إمم ؾمٕمك: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 -اًم٤ٌمب هذا ُمـ هق اعمٜمح٦م إمم اًمًٕمل أؾمت٤مذ، ي٤م :اًمِمٞمخ

 شمقومر قمدم أو اًمدراؾمٞم٦م اًمٗمرص شمقومر قمدم هق اعمٜمح٦م، إمم اًمًٕمل :اًم٤ًمئؾ

ٌَؾ ُمـ دراؾمٞم٦م ُمٜمح٦م قمغم وطمّمؾ اح٤مدي٦م، اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت ٌَؾ ُمـ أو إوىم٤مف وزارة ىِم  ىِم

 ووٕمف ًمتحًلم أجْم٤مً  ؾمٕمك اًمقفمٞمٗم٦م ظمالل ُمـ سمقفمٞمٗم٦م، وُأخزم اًمؽمسمٞم٦م، وزارة

 -اًمقفمٞمٗمل

 -هٜم٤م صم٤مين قمٙم٤مؿم٦م وهذا هق، هق اجلقاب قمٙم٤مؿم٦م هب٤م ؾمٌ٘مؽ :اًمِمٞمخ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًم٤ًمئؾ

 -اجلقاب واوح أفمـ :اًمِمٞمخ

 -اخلػم جيزيؽ اهلل :اًم٤ًمئؾ

 -حيٗمٔمؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 ىمٚمٌف وإصالح ٟمٞمتف ًمتحًلم يًٕمك اإلٟم٤ًمن إن: هذا ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٘م٤مل أٓ :اًم١ًمال

 --هذا ذم

 ُمتك؟ :اًمِمٞمخ

 -ومٞمف هق اًمذي إُمر هبذا ُمتٚم٤ًٌمً  ص٤مر إذا: يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 -ُمثٚمٝم٤م إمم يٕمقد ٓ: يمالُمٜم٤م ُمٕمٜمك هذا :اًمِمٞمخ
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 ىمٌؾ ممٙمـ يم٤من إذا ًمٙمـ احلدي٨م، قمـ آظمر ُمٜمحًك  ًمف ؾم١مال قمٜمدي  أن٤م :اًم١ًمال

 -اعمقوقع سمخّمقص أتٙمٚمؿ ذًمؽ

 -أؾمت٤مذ ي٤م شمٗمْمؾ أطمًٜم٧م، :اًمِمٞمخ

 اًمدًمٞمؾ، طمٌذا جيقز، ٓ احلٙمقُم٦م ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م ـمٚم٥م أن ومٝمٛمٜم٤م يمَّم أن :اًم٤ًمئؾ

 أن ٟمًتٓمٞمع اًمٜمص هذا هؾ ش--يمذا أُمرٟم٤م ُٟمَقًّمـل ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمثالً  أدًم٦م حتٛمؾ هؾ

 يٕمٜمل؟ هذا إُمر قمغم ٟمحٛمٚمف

 ُمـ أنقاع شمتٓمٚم٥م اًمدوًم٦م إن آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ٕين ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

 -اًمقفم٤مئػ

 ُمـ اـمالع هل٤م ُم٤م هل: يٕمٜمل اًم٘مدرات، هذه دمٝمؾ اًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م إذا :اًم٤ًمئؾ

 أن احل٤مًم٦م هذه ذم يٛمٜمع هؾ ُمديٜم٦م، يمؾ وذم طمل يمؾ ذم اعمقضمقدة اًم٘مدرات ه١مٓء

ف أن إُمٙم٤مٟمٞم٦م قمٜمده اًمذي إخ ٤م يم٤من وم٢من اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م، هذا قمٜمدي أن سمٜمٗمًف ُيَٕمرر  أهيُّ

٤م أو احل٤ميمؿ  اًمِمٙمؾ هبذا ومتٕمريٗمف ُمقضمقد، وم٤مُٕمر اًم٘مدرات هذه إمم حتت٤مضمقن إُمػم أهيُّ

 --ال طمٙمؿ ٟمٗمس يِمٛمؾ هؾ

 ؾم٠مضمٞمٌؽ أن ٕين ٟمٔمري٤ًم: شمٙمقن ُم٤م واىمٕمٞم٤مً  ُمٕمٜم٤م شمٙمقن أن أرضمقك سمس :اًمِمٞمخ

 احلد؟ هذا قمٜمد شم٘مػ اًم٘مْمٞم٦م هؾ ًمٙمـ جيقز، سم٠منف اعمحدود ؾم١ماًمؽ طمدود ذم أن

 يقؾمػ؟ ىمّم٦م آظمر، ؾم١مال ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 اجلقاب أقمٓمٞم٧م أين أن اٟمتٝمٞمٜم٤م هؾ ًمٙمـ يقؾمػ، سم٘مّم٦م آٟمٗم٤مً  أتٞم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 اًمقاىمع، شُمَٕم٤مًم٩م أن شمريد أن٧م: يٕمٜمل احلد، هذا قمٜمد إُمر ي٘مػ هؾ ًمٙمـ جيقز، سم٠منف

 وؾم٥ٌم ؾم٥ٌم ُم٤مئ٦م يتٕم٤مـمك أم  سمٞمتف، ويٚمزم اظمتّم٤مصف يٕمرض اإلٟم٤ًمن أن اًمقاىمع ومٝمؾ

 هق ُم٤م ُمٜمف، سمف أطمؼ هق ُمـ هٜم٤مك أن يٕمٚمؿ هق وًمق ـمٚمٌف اًمذي ًمٚمٛمريمز يّمؾ طمتك

 اًمقاىمع؟

 أن٤م اًم١ًمال طمدود ذم اًمقاىمع، ُيٕم٤مًم٩م اًم١ًمال يٙمقن ٓزم: ًمؽ أىمقل وًمذًمؽ 

 -يتٕمداه أنف اًمقاىمع  يتٕمداه؟ أم احلد، هذا إمم إُمر ي٘مػ هؾ ًمٙمـ جيقز، ًمؽ أىمقل
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 آٟمذاك، احل٤ميمؿ قمٜمد اًمقفمٞمٗم٦م ـمٚم٥م يمٞمػ اًمًالم قمٚمٞمف يقؾمػ ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

 يٕمٜمل هؾ ذيمرهت٤م، أن ؾمٌؼ اًمتل أي٦م ذم ورد يمَّم يًتٓمٞمع هق أنف قمٚمٞمف قمرض: يٕمٜمل

 ومٝمٛمٜم٤مه؟ أن ٟمحـ اًمذي احلُْٙمؿ وسملم يقؾمػ ـمٚم٥م سملم ُمثالً  شمٕم٤مرض ومٞمف

 -هذا قمـ أضمٞمٌؽ أن٤م :اًمِمٞمخ

 -ذيٕمتٜم٤م قمـ ختتٚمػ يقؾمػ ذيٕم٦م ـمٌٕم٤ًم، :اًم٤ًمئؾ

 -وم٤مًمزم قمروم٧م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 إذا وسمخ٤مص٦م ًمٜم٤م، ذيٕم٦م ًمٞمس ىمٌٚمٜم٤م ُمـ ذيٕم٦م: ؿمٞمئ٤مً  أىمقل أن ُأريد ذًمؽ ُمع 

 اًمرؾمقل قمـ أطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝم٤م، ُيَقًّمـك ٓ اًمقٓي٦م ومٓم٤مًم٥م ًمنميٕمتٜم٤م، ُُمـخ٤مًمٗم٦م يم٤مٟم٧م

 -صحٞمح٦م

 وهق ٟمحـ، ووٕمٜم٤م قمـ آظمتالف يمؾ خيتٚمػ اًمًالم قمٚمٞمف يقؾمػ ووع ًمٙمـ 

 قمٌداً  يم٤من أؾمػماً  يم٤من يمٞمػ اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم هق يمَّم: أوًٓ  اًمًالم، قمٚمٞمف يقؾمػ

 قم٘مٞمدة قمـ شمٙمقن ُم٤م أبٕمد دوًم٦م وذم اعمٙم٤من، ذاك إمم أوصٚمف وضمؾ قمز رسمٜم٤م طمتك إًمخ--

 احلٞمثٞم٦م هذه ومٛمـ أوًٓ، هذه إؾمالُمٞم٦م، همػم وصمٜمٞم٦م دوًم٦م: يٕمٜمل اًمًالم، قمٚمٞمف يقؾمػ

 ٟمحـ طم٤مل يمؾ قمغم ًمٙمـ إؾمالُمٞم٦م، دوًم٦م طمٙمؿ ذم ًمًٜم٤م ٟمحـ يمٜم٤م وًمق ووٕمٜم٤م

 -إًمخ-- إومراد ُمـ يمثػم ًمدى ُمٕمرووم٦م وذيٕمتٜم٤م ُمًٚمٛمقن،

 اعمٕمّمقم؟ اًمٜمٌل قمغم ٟمٗمًف ي٘مٞمس أن عمًٚمؿ جيقز هؾ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 -جيقز ٓ اجلقاب: ـمٌٕم٤مً 

 -ىمدوة هق اًم٤ًمئؾ:

 ٟمٗمًف ي٘مٞمس أن ًمف جيقز هؾ: اًم١ًمال ًمٙمـ ٓ، أم ًمٜم٤م ىمدوة هق هؾ: اًم١ًمال ًمٞمس اًمِمٞمخ:

رض ظمزائـ قمغم اضمٕمٚمٜمل»: ىم٤مل إذا اًمًالم قمٚمٞمف يقؾمػ ٕن اًمًالم: قمٚمٞمف يقؾمػ قمغم  إين ٕا

تٓمٞمع ٓ ٟمحـ شقمٚمٞمؿ طمٗمٞمظ  صح؟ ٟمٗمًف، ُيَزيمرل إٟمف: ٟم٘مقل أن ًٟم

 أن ٟمًتٓمٞمع أٓ ُمٜمٝم٤م، ىمري٥م أو ؿمٌٞمٝم٦م أو اًم٘مقًم٦م هذه ُمثؾ ي٘مقل ُمًٚمؿ أّي  ًمٙمـ

 --وأنف ٟمٗمًف ُيَزيّمل أن ممٙمـ ٟمٕمؿ،: اجلقاب ٟمٗمًف؟ يزيمل إٟمف: ٟم٘مقل
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 اهلل؟ يمٚمٛم٦م إلقمالء ٟمٞمتف يم٤مٟم٧م وإن اًم٤ًمئؾ:

 ُمٜمّم٥م إمم يّمؾ أن ًمٙمل يٛمدطمٝم٤م: يٕمٜمل ٟمٗمًف، يزيمل: أىمقل أن٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 -دٟمٞم٤م ُمٜمف يًتٗمٞمد

 اًمتزيمٞم٦م ٟمٞمتف ًمٞم٧ًم يم٤مٟم٧م إذا اًمٙمريؿ، أؾمت٤مذٟم٤م ًمٜمٗمًف ُمزيمٞم٤مً  ٟمًٛمٞمٝمؿ هؾ اًم٤ًمئؾ:

 اهلل؟ يمٚمٛم٦م إلقمالء ٟمٞمتف إٟمَّم

 اًمٜم٤مطمٞم٦م أضمؾ ُمـ-- قمٚمٞمف ُيـْخِمك هذا: أىمقل أن٤م ًمٙمـ ٟمًٛمٞمف، ُم٤م ٓ، ٓ اًمِمٞمخ:

 :ي٘م٤مل يمَّم واطمد سمحجر قمّمٗمقريـ سمف أرُمل طمديًث٤م ًمؽ أروي قمٜمٝم٤م، شم٠ًمل أن٧م اًمتل

 -سمف حيت٩م ٓ وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده أن: صم٤مٟمٞم٤مً  إـمالىمف،  قمغم ًمٞمس ًمٙمـ صحٞمًح٤م، ُمٕمٜم٤مه أن: أوًٓ 

 ضم٤مء اًمذي هق احلدي٨م احلدي٨م، ؾمٞم٠ميت طمديث٤ًم، ًمؽ أروي: يمالُمل أول ىمٚم٧م أن٤م 

 احلدي٨م هذا أن٤م أقمجٌٜمل ُمثٚمَّم ؿمؽ ٓ شىمٚمٌف ذم اإليَّمن رسم٤م اعم١مُمـ ُُمدح إذا»: سمٚمٗمظ

 -شىمٚمٌف ذم اإليَّمن رسم٤م اعم١مُمـ ذم اإليَّمن ُُمدح إذا» ٓ؟ أم صح أن٧م، يٕمجٌؽ

 ؟شاًمذسمح وم٢مٟمف واًمتَّمدح إي٤ميمؿ»: احلدي٨م ُمع يتٕم٤مرض ُم٤م هذا اًم٤ًمئؾ:

 سمؽ أت٘مقى طمتك اعمقوقع، هلذا ومٝمٛمؽ يمٞمػ أرى أريد أن٤م ضم٤موسمتٜمل، ُم٤م اًمِمٞمخ:

 -اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ُمع يٙمقٟمقا  اعمًٚمٛملم ٓزم هٙمذا ٕنف يب، شمت٘مقى اًمٕمٙمس أو

 -سمؽ أت٘مقى اًم٤ًمئؾ:

 ـمٌ٘م٦م ؿمـ واومؼ إذا: يٕمٜمل سمؽ، أت٘مقى أن٤م ىمد يٕمٜمل، ذـًم٤م ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:

 ذم اإليَّمن رسم٤م اعم١مُمـ ُمدح إذا»: ي٘مقل ح٤م: أوًٓ  يمقيس، سمٞمٙمقن ُم٤م ومٕم٤مٟم٘مف وواوم٘مف

 اإليَّمن أم اإليَّمن ُمـ ضمزء قمٜمده اًمذي سمف، اعم٘مّمقد هق ُم٤م ُأـمٚمؼ إذا اعم١مُمـ- شىمٚمٌف

 اًمٙم٤مُمؾ؟

 -اًمٙم٤مُمؾ اإليَّمن اًم٤ًمئؾ:

 سمف؟ ُئَمـ اًمذي ُم٤م وضمٝمف، ذم وُُمدح يم٤مُمالً  إيَّمٟم٤مً  إيَّمٟمف يم٤من ومٛمـ ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 هق وهذا وٕمػ، إيَّمٟمف ذم يم٤من ُمـ هق يْمٕمػ اًمذي يْمٕمػ، وإٓ إيَّمٟمف يزيد أنف
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 سمٕمض ُمدح ذم ضم٤مءت اًمتل ضمدًا، واًمٙمثػمة اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م شمٕمٚمٞمؾ ذم اًمقضمف

 ؾمٚمٙم٧م ُم٤م! اخلٓم٤مب اسمـ ي٤م»: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر طمدي٨م ذم رأجؽ ُم٤م اًمٙم٤ٌمر، اًمّمح٤مسم٦م

ؽ همػم ومج٤مً  اًمِمٞمٓم٤من ؾمٚمؽ إٓ ومج٤مً   اًمذي ُم٤م اًمٙمالم، هذا ًمف ىمٞمؾ أطمدٟم٤م  ًمق شُمرى شوَمجر

 ذم اًمٜمٌل ًمذًمؽ شمرٟمزي٧م، شُمًقيم٦م ضمٜم٦م إمم» وظمالص سم٤مردة سمَّمء رضمٚمٞمف حيط يّمػم؟

 هذا سم٤مجلٜم٦م، اعمٌنميـ اًمٕمنمة سم٘مٞم٦م أتؿ طمتك اجلٜم٦م ذم وقمٛمر اجلٜم٦م ذم سمٙمر وأبق اجلٜم٦م

 -ُمدح سمٕمده ُم٤م ُمدح

 يمَّم ًمؽ ؾم٠مىمقل ىمٚم٧م، يمَّم زم شم٘مؾ وٓ ًمؽ ؾم٠مىمقل هٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ 

 ٟمحـ: ىمٚم٧م أن٤م اًمًالم، قمٚمٞمف ًمٞمقؾمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمَّم زم شم٘مقل ٓ وؾمقف ىمٚم٧م

 رء، ًمٜم٤م ىمدوةٌ  أنف: ضمقاسمؽ يم٤من ٕنٗمًٜم٤م؟ اًمتزيمٞم٦م هذه سمٛمثؾ ٟمت٠مثر ُم٤م أنف ٟمًتٓمٞمع

 َُمَدح ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل: أىمقل هٜم٤م يمذًمؽ يت٠مثر، ٓ هق سمٞمٜمَّم ٟمت٠مثر أن ممٙمـ ٟمحـ أن٤َّم ويمقن

 اًمّمح٤مسم٦م أطمد قمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وهمػمهؿ، اًمٕمنمة اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء

 اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ُم٤م»: ىم٤مل اًمٕمٚمؿ، ُمـ ُمٌٚمٖمف طم٥ًم ىم٤مل هق أن، اؾمٛمف ٟمًٞم٧م

 سمـ اهلل قمٌد أن أدري ُم٤م إٓ سم٤مجلٜم٦م إرض وضمف قمغم يٛمٌم ممـ ٕطمد يِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص

 إرض وضمف قمغم يٛمٌم اًمرضمٚملم أطمد يذيمر، ُمـ ُمٜمٙمؿ ومٞمف شاًمٗم٤مرد ؾمٚمَّمن أو ؾمالم

 -قمٜمدي ُمـ اًمِمؽ ؾمالم، سمـ اهلل قمٌد أو ؾمٚمَّمن ىم٤مل إُم٤م سم٤مجلٜم٦م، ًمف ؿَمِٝمد

 اخلٛمس اًمّمٚمقات صٚمٞم٧م إذا قمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ؾم٠مل اًمذي رضمؾ ومٞمف اًم٤ًمئؾ:

 -اجلٜم٦م أهؾ ُمـ رضمؾ إمم اٟمٔمروا أو صدق إن هذا: ىم٤مل ؾم٤مر قمٜمدُم٤م ويمذا

 سمنمط، ُمنموط هذا ُُمَٕمٚمَّؼ، هذا ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك يمذاك ًمٞمس هذا ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 -صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح اجلٜم٦م، دظمؾ إن صدق إن

 -اجلٜم٦م دظمؾ صدق إن ُمداظمٚم٦م:

 -روايتلم ومٞمف اًمِمٞمخ:

 قمٛمر، اسمـ قمـ- اجلٜم٦م أهؾ ُمـ رضمؾ أن قمٚمٞمٙمؿ يدظمؾ: ىم٤مل رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 -ُم٤مء شم٘مٓمر وحلٞمتف
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 قمغم يٙمقن ٓسمد اعمًٚمؿ أن اعمٝمؿ: يٕمٜمل اًمّمدد، هذا ذم يمثػمة إطم٤مدي٨م اًمِمٞمخ:

٤مرة اًمٜمٗمس ُمـ طمذر  -وسمس سم٤مًمًقء إَُمَّ

 هؿ اًمديقان، هذا ذم ي٘مدم اًمقفمٞمٗم٦م يريد اًمذي شمٓمٚم٥م اًمدوًم٦م هل ُمداظمٚم٦م:

 -- اطمتجٜم٤مك إن ـمٚمٌف ُي٘مدم هؿ يٓمٚمٌقن،

 -هٙمذا دائَّمً  هؿ اًمِمٞمخ:

 يريد اًمذي أنف واىمٕمل، هق أن يٕمٜمل اعمقفمٗملم، ديقان اعمقضمقد هذا ُمداظمٚم٦م:

م وفمٞمٗم٦م  -ُيَ٘مدر

 ىمٞمد؟ سمدون أم اًم٘مٞمد هبذا ضم٤مء آٟمٗم٤مً، سمحثتف أن٧م اًمذي اًمٌح٨م ـمٚمٕم٧م يمٞمػ اًمِمٞمخ:

 رء ٓ-----  إؾمت٤مذ ؾم١مال قمـ هب٤م أضم٧ٌم اًمتل يم٤مإلضم٤مسم٦م أقمٚمؿ، اهلل ُمداظمٚم٦م:

 -أقمٚمؿ واهلل ومٞمٝم٤م

 قمٛمؾ ُم٤م اعمقفمٗملم، ديقان هق اًمذي جم٤مل قمٛمؾ، وفمٞمٗم٦م شمٕمريػ ؿمٞمخل ُمداظمٚم٦م:

 وفمٞمٗم٦م إمم سمح٤مضم٦م إٟم٤ًمن أّي  ىمًٛمٝم٤م، ُمٗمتقطم٦م دائرة هذه اًمّمقرة؟ شمقوح طمتك هذا،

: يٕمٜمل هذه، أؾمقأ : يٕمٜمل هذه، اًمقفمٞمٗم٦م شمٕمٓمٞمف شمرهم٥م طمٞمٜمَّم وم٤مًمدوًم٦م ومٞمٝم٤م، ـمٚمٌف يْمع

 وُم٤م وفمٞمٗم٦م شمٓمٚم٥م شم٠مظمذه٤م، وُم٤م وفمٞمٗم٦م شمٓمٚم٥م هذا ًمٙمـ شم٠مظمذه٤م، وفمٞمٗم٦م هٜم٤مك يٛمٙمـ

 طم٥ًم ومٞمٕمٓمقا  ًمٚمٓمٚم٥م، ُمٜم٤مؾم٦ٌم حيّمؾ يمٞمٗمٝمؿ قمغم هؿ ح٤م شم٠مظمذه٤م؟ ُمتك شم٠مظمذه٤م،

 واطمد ُمدرس، ظمٚمّم٧م أن٤م أين ي٘مدم ُمدرس ظمٚمص ومقاطمد قمٜمدهؿ، اًمتل إرىم٤مم

 أن٤م: ي٘مقل آظمر قمٛمؾ جم٤مل ظمٚمص واطمد حم٤مؾم٦ٌم، ظمٚمّم٧م أن٤م ي٘مدم حم٤مؾم٦ٌم ظمٚمص

 يٙمقن أن إصؾ ًمٙمـ ،[يٓمٚمٌقه] يريدون ح٤م هؿ ؿمٝم٤مدشمف، سمٞم٘مدم قمٛمؾ، جم٤مل ظمٚمّم٧م

م هق  -اًمدرضم٦م هلذه ًمٜمٗمًف قمرًو٤م ىَمدَّ

 يمؾ إمم شمٓمٚم٥م أهن٤م قمٛمٚمٝم٤م، ًمقازم ُمـ أو اًمدائرة هذه ُمًتٚمزُم٤مت وُمـ ُمداظمٚم٦م:

م وسمتٕمريػ قمٛمؾ سمٌٓم٤مىم٦م يت٘مدم أن اًمٕمٛمؾ ذم يرهم٥م ُمـ  --ؿمٝم٤مدات ُيَ٘مدر

 ًمٚمدوًم٦م، ًمٞم٧ًم اخل٤مص٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمـ ؿمٞمخ اًمقفمٞمٗم٦م ـمٚم٥م ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 --ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م يٓمٚم٥م ُمٕمٚمؿ
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 سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح يٕمٜمل واطمدة، ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م هم٤مزي، ي٤م ومرق يقضمد ٓ :اًمِمٞمخ

 -وأيمثر أهؿ سم٤مًمدوًم٦م ُمتٕمٚمؼ

 يمَّم يٓمٚم٥م، وٓ يٕمرض ٓ أنف ًمٜمٗمًف اعمًٚمؿ صٞم٤مٟم٦م ؿم٠من ُمـ يُمٚمُّٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م ًمٙمـ 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م وذم اًمٓمريؼ، أجـ وًمق ذل اًم١ًمال: ىمٞمؾ

 ي٠ًمخقا  ٓ أن قمغم سم٤ميٕمٝمؿ اًمٜم٤مس، ُمـ ـم٤مئٗم٦م إىمؾ قمغم أو اًمٜم٤مس سم٤ميع ح٤م اًمًالم

 قمغم رايم٤ٌمً  يم٤من إذا أطمدهؿ ومٙم٤من اًم٤ًمسمؼ، اًمٌح٨م ذم احلٙمٛم٦م ُمـ ومٝمذا ؿمٞمئ٤ًم، اًمٜم٤مس

 ُمـ اًمًقط ٟم٤موًمٜمل ي٘مقًمقا  ٓ يديف، سملم ُمـ متر واًمٜم٤مر يده ُمـ اًمًقط ووىمع ٟم٤مىمتف

 ٓ قمزيزاً  ٟمٗمًف ىمرارة ذم اعمًٚمؿ ًمٞمٙمقن ذًمؽ سمٞمده، ويًتٚمٛمٝم٤م اًمٜم٤مىم٦م ُيٜمِٞمخ وإٟمَّم ومْمٚمؽ،

 -اًمٜم٤مس سملم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٕم٤مون جيقز مم٤م هل ىمْم٤مي٤م ذم طمتك اهلل، إٓ ي٠ًمل

ٟم٤م وهذا   ذًمؽ ذم يٜم٤مىمِمقا  اعمِم٤ميخ ُمـ يمثػم يزال وٓ ضمدًا، ُمٝمؿ ُمقوقع إمم َيـُجرُّ

 سمٖمػم يًتٖمٞم٨م أن ًمٚمٛمًٚمؿ ُيـجٞمزوا أهنؿ وهل ضمدًا، وظمٓمػمة سم٤مـمٚم٦م جم٤مدًم٦م وجي٤مدًمقا 

 وم٤مإلؾمالم ٟمٗمٕم٤ًم، وٓ رضاً  ٕنٗمًٝمؿ يٛمٚمٙمقن ٓ اًمذيـ اعمقشمك ُمـ-- إُمقات ُمـ اهلل

ف  واعمث٤مل ي٠ًمل، أَّٓ  واىمٕمف يًٕمف دام ُم٤م احلل ُمـ يٓمٚم٥م ُم٤م احلل، أن اعمًٚمؿ َوضمَّ

ّدة ؾم٤مقم٦م ذم اهلل يٜمًك سم٤معمًٚمؿ سم٤مًمؽ ومَّم سمٞمدي، ؾم٠متٜم٤موًمف أن٤م ٓ اًمًقط، ٟم٤موًمٜمل  اًمِمر

 يم٤مٟم٧م وم٢مذا طمٞم٤ًم، يم٤من ًمق طمتك جيٞمٌف أن يًتٓمٞمع ٓ اعمٜم٤مدي وهذا اهلل، همػم ويٜم٤مضمل

 اعمًجقن يم٤مؾمتٖم٤مصم٦م سم٤معمٞم٧م احلل اؾمتٖم٤مصم٦م-- اًمًٚمػ سمٕمض ىم٤مل يمَّم اؾمتٖم٤مصم٦م آؾمتٖم٤مصم٦م

 ُُمَٕمّٞمٜم٦م، طمدود ذم اجل٤مئزة سم٤محلل احلل اؾمتٖم٤مصم٦م ًمٙمـ سمٞمده؟ يٓمٚمع اًمذي ُم٤م سم٤معمًجقن،

 واطمد يم٤من إذا ًمٙمـ أهمثٜمل، ومالن ي٤م قمٜمف سمٕمٞمداً  يم٤من ُمـ ُيٜم٤مضمل أن ًمف جيقز ٓ ُمثالً  ومٝمق

 هذا ُمـ أهمثٜمل ومالن ي٤م: ًمف ي٘مقل ؿمقي سمٕمد ُمًٚمؿ رضمؾ وُمر سميسمف َهؿَّ  ُمثالً  يم٤مومًرا 

 ي٤م ٟم٤موًمٜمل: ًمف شم٘مقل ُم٤م أنؽ ُمٜمؽ اًمًقط ي٘مع ح٤م سم٤مؾمتٓم٤مقمتؽ ًمٙمـ جيقز، هذا اًمٙم٤مومر،

 -شم٠ًمل ٓ أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتؽ ٕنف اًمًقط: أظمل
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 إٟم٤ًمن سم٠مي سم٤مًمدوًم٦م اًم١ًمال شَمَٕمّٚمؼ سمدائرة إًمٞمٝم٤م ُيٜمْٔمر أن يٜمٌٖمل هٜم٤م اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً  

ُم٤ًم، ارشمٙم٥م ؾم٠مل ًمق ًمف ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ اًم١ًمال، هذا ُمثؾ أن ؿمؽ وسمال آظمر،  ًمٙمـ ُُمـَحرَّ

ي أن إمم حيت٤مج هذا  -وضمؾ قمز اهلل قمغم سم٤مٓقمتَّمد إيَّمٟمف ُيَ٘مقر

 (  00:  72: 01. 702. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  71: 18. 702. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  12: 09. 702. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  11: 18. 702. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  00: 71. 707. واًمٜمقر اهلدى) 

 افشخصقة فألؽراض افعؿؾ تؾػقن اشتعامل حؽؿ

 اؾمتٕمَّمل طمٙمؿ ُم٤م يمذًمؽ شمٌٕمف، اعمٙمت٥م ذم اًمتٚمٗمقن اؾمتٕمَّمل: ٟم٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ُمٙمتٌف؟ ذم ُمقضمقد اًمتٚمٗمقن أن قمٚمَّمً َ: يٕمٜمل اًمِمخّمٞم٦م، ًمألهمراض اًمتٚمٗمقن

 اًمدوًمف؟ شمٌع :اًمِمٞمخ

 -اًمدوًم٦م شمٌع آه، :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م اًم١ًمال، هذا ٟمٗمز ذم سمت٤ًمءل أن٤م :اًمِمٞمخ  سمٕمْمٝمؿ سم٤مهل٤مشمػ سمٞم٠ًمخقٟم٤م اًمّٚمـل إظمقا

 ذم شمٚمٗمقن قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م ٟمحـ أظمل ي٤م: سمٞم٘مقل اًمٕمِم٤مء، سمٕمد إؾمئٚم٦م: سم٘مٚمٝمؿ أن٤م سمٞم٘مكم، ؿمق

 -اًمدائرة ذم أن٤م وأن اًمٌٞم٧م،

 أنف ٟمٗمز ذم ؿم٤مقمر يمٜم٧م اجلقاب، هٞمؽ أؾمٛمع ح٤م أت٤ًمءل يمٜم٧م احل٘مٞم٘م٦م وم٠من٤م

 اًمِمخّمٞم٦م، أُمقرهؿ ذم طمتك اهل٤مشمػ يًتٕمٛمٚمقا  أهنؿ ًمٚمٛمقفمٗملم، شمًٛمح هٜم٤م اًمدوًم٦م

 ٓ؟ أم ًمٚمقاىمع ُُمٓم٤مسمؼ اًمِمٕمقر هذا أدري ُم٤م أؿمٕمر، يمٜم٧م

 هبذا سمٞمٕمتذر اًمّٚمـل هذا: هقن سم٘مقل وم٠من٤م ًمٚمقاىمع، ُمٓم٤مسمؼ اًمِمٕمقر هذا يم٤من وم٢مذا 

 ذم أن٤م َهاّل  ًمٙمـ ه٤مشمػ، قمٜمدي ُم٤م ٕنف أتّمؾ سم٘مدر ُم٤م اًمٕمِم٤مء سمٕمد أن٤م: سمٞم٘مقل اًمٕمذر،

 اؾم٠مل، اشمٗمْمؾ: ًمف سم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  اًم١ًمال، هذا زم شمًٛمح أنؽ وم٠مرضمقا  وم٠مؾمتٓمٞمع، اًمدائرة



 87 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمقفم٤مئػ 

 ىمد ٓ، وإٓ إؿمٞم٤مء هذه ُمثؾ ذم هلؿ ُمًٛمقح شُمرى ي٤م: ذهٜمل ذم سمٞمدور دائَّمً  ًمٙمـ

 -يٕمٜمل سمٞمتٞم٦م أؿمٞم٤مء سمزوضمتف، يتّمؾ

 -جيقز ومال ُمقضمقد ُمش يم٤من وم٢من هٜم٤م، اعمقضمقد اًمًَّمح شُمرى ي٤م وم٤معمٝمؿ 

 (  00:  71: 12. 272.  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلؿر يؼب مدير ظـد ادقطػ ظؿؾ حؽؿ

 هذا مخر، ينمب اًمنميم٦م ُمدير ؾمٙمرشمػم، قمٜمده وذم ذيم٦م قمٜمده رضمؾ :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٛمؾ؟ ُم٤م وإٓ قمٜمده يٕمٛمؾ اًمًٙمرشمػم

 ينمب هؾ اخلٛمر، ينمب اًمنميم٦م ُمدير قمٜمده؟ يٕمٛمؾ هؾ: يٕمٜمل ؾم١ماًمؽ :اًمِمٞمخ

 اًمًٙمرشمػم؟ سمحْمقر

 سمحْمقره؟ مخر ينمب ُم٤م هق ٓ، :ُمداظمٚم٦م

ومف ؿمق ًمٙم٤من :اًمِمٞمخ  مخًرا؟ ينمب أنف قَمرَّ

 -مخر اعمٙمت٥م ذم قمٜمده ُمقضمقد :ُمداظمٚم٦م

 أتّمقر أن٤م ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، هٙمذا إٓ اعمِمٙمٚم٦م شمٙمـ مل إذا قمٚمٜم٤ًم؟ ينمب وٓ :اًمِمٞمخ

 -ُمِم٤ميمؾ ذم

 -ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -ذيم٦م سمت٘مقل ُمش أن٧م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٌٜمقك ُمع شمتٕم٤مُمؾ ٓ اًمنميم٦م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 -اًمٌٜمقك ُمع شمتٕم٤مُمؾ سمِّده٤م أيمٞمد :ُمداظمٚم٦م

 سمغم؟ ىمؾ ؾمٙمؽمشمف، سمحٙمؿ اًمٌٜمقك ُمع يتٕم٤مُمؾ أٓ اًمًٙمرشمػم، وهذا :اًمِمٞمخ



 88   اًمقفم٤مئػ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 -سمغم :ُمداظمٚم٦م

 وم٢مذًا؟ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  22: 17. 210. واًمٜمقر اهلدى)



 حتويى شركات

 األًواي





 92 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ذيم٤مت حتقيؾ إُمقال 

 افتحقيؾ؟ مؼابؾ افتحقيؾ رشـة ؿَِبؾ مـ مال أخذ حؽؿ

 ُيرؾمؾ إٟم٤ًمًٟم٤م أن طمقل ذيمرهت٤م اًمتل ًمٚمّمقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم حيٗمٔمؽ، اهلل ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 قمغم ُمقضمقدة وًمٙمٜمٝم٤م ؿمٝمر، ومؽمة ُمـ اًمّمقرة ؿمٞمخ ي٤م هذه قمٛمٞمؾ، زم وي٘مقل اعمٌٚمغ

 ي٘متٓمع أن ًمف جيقز ومٝمؾ ؿمٞمًئ٤م، اح٤مل ُمـ ي٘متٓمع ي٠مظمذ وًمٙمـ ذيمرت، يمَّم َوٞمرؼ ٟمٓم٤مق

 اجلزء؟ هذا

 -ُم٤مٟمع ذم ُم٤م ُأضمرة :اًمِمٞمخ

 -يم٠ُمضمرة :ُمداظمٚم٦م

 -حتقيؾ أضمرة :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ُم٤مٟمع هٜم٤مك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ





 االحتلار





 91 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   آطمتٙم٤مر 

 افسؾعة احتؽار

 زي احلٌقب ُمقؾمؿ سمٞمٓمٚمع ح٤م ُمثالً --اًمًٚمٕم٦م اطمتٙم٤مر ُمقوقع :اًم٤ًمئؾ

 ضم٤مُمدة يمٛمٞم٦م ٟم٠مظمذ يٛمٙمـ إرض، زراقم٦م سمداي٦م ذم هذه واحل٤مضم٤مت واًمٗم٤مصقًمٞم٤م

 اطمتٙم٤مر؟ هذا هؾ سمت٤ٌمع، يمذا وسمٕمد وٟمٜمجحٝم٤م يٕمٜمل، اؾمتقت ُم٤م ىمٌؾ وَٟمّدظمره٤م،

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 -اطمتٙم٤مر ومٞمٝم٤م ومٞمش ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 -اطمتٙم٤مر ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 آطمتٙم٤مر؟ ُمٕمٜمك ُم٤م ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

 سم٠مّي  اًمًقق ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م ودمٛمع اًمًقق، إمم شمٜمزل أن آطمتٙم٤مر ُمٕمٜمك :اًمِمٞمخ

 هق هذا مجٞمٕم٤ًم، اًمٜم٤مس دون قمٜمدك اًمٌْم٤مقم٦م وحتٍم اًمًقق شُمْٗمِرغ طمتك صمٛمـ،

 -آّدظم٤مر هق آطمتٙم٤مر وًمٞمس آطمتٙم٤مر،

 -سمرُوف ادظم٤مر ومٞمٝم٤م دي هل :اًم٤ًمئؾ

 اطمتٙم٤مر يمؾ وإٟمَّم اطمتٙم٤مر، اّدظم٤مر يمؾ ًمٞمس سمس، اومٝمؿ أن٧م هيديؽ، اهلل :اًمِمٞمخ

 -اّدظم٤مر هق

 -واحلٌقب واًمٗم٤مصقًمٞم٤م اًمٗمقل ُمقوقع يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 آطمتٙم٤مر ُمٕمٜمك اومٝمؿ اًمتحديد، وم٤مئدة أجش حتديد، سمدون حتديد، سمدون :اًمِمٞمخ

 قمٜمدك وحتتٙمره٤م يم٤من، سمْم٤مقم٦م أيَّ  سمْم٤مقم٦م ودمٛمع اًمًقق، إمم شمٜمزل أن: شمًؽميح

 -آطمتٙم٤مر هق هذا قمٜمدك، إٓ اًمٌْم٤مقم٦م جيدون ٓ اًمًقق إمم ٟمزًمقا  إذا اًمٜم٤مس سمحٞم٨م

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك:اًم٤ًمئؾ

 -وإي٤مك  :اًمِمٞمخ

 ( 00:71:71. 172 واًمٜمقر اهلدى)





 اهضٌان





 99 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمْمَّمن 

 افطػؾ؟ أهؾ يضؿـ ؾفؾ أحدهؿ أمقال افطػؾ أتؾػ إذا

 ؾم٤ميمٜملم ٟمحـ اًمذيـ اجلػمان سمٞم٧م ؾم٤ميمٜملم اًمٌٞم٧م هذا ىمٌؾ ؾم٤ميمٜملم يمٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 أُمٝمؿ وٓ أبقهؿ ٓ ي٠مت مل وًمٙمـ يزوروٟم٤م، ضم٤مؤوا اجلديد اًمٌٞم٧م ٟم٘مٚمٜم٤م ُم٤م سمٕمد قمٜمدهؿ،

ًمد أـمٗم٤مل صمالصم٦م إٓ وأبقهؿ، ُأُّمٝمؿ سم٢مذن حل٤مهلؿ، اًمٕمٞم٤مل ضم٤مء ُمٕمٝمؿ،  جمقز أراهؿ اًمقا

 سمٞمتٜم٤م، قمغم اًمٕمنمة وُمٕمف ومٞمٝمؿ اًمٙمٌػم اًمقًمد ومج٤مء وًمًدا، قمنم صمالصم٦م شم٘مري٤ٌمً  وقمٜمده صمٜمتلم،

ًمد ٓ ُمٕمٝمؿ حيي ومل  صٖم٤مر وصمالصم٦م ؾمٌٕم٦م، سم٤مًمًٌٕم٦م ُمًتِمػمهؿ ويم٤من إم، وٓ اًمقا

 إـمٗم٤مل وم٠مطمد أهٚمٝمؿ، قمٚمؿ همػم ُمـ: يٕمٜمل أهٚمٝمؿ، اؾمتِم٤مروا ُم٤م ؾمٜملم اًمًٌع دون ُم٤م

 يقضمد يم٤من اًمّم٤مًمقن ُمـ يمؼمي٧م واًمت٘مط ذه٥م اًم٤ًمسمٕم٦م، حت٧م هؿ اًمذيـ اًمّمٖم٤مر

 أُمل قمٜمد اًمٖمروم٦م إمم ذه٥م ضمٞمًدا، ُمراىمٌلم يمٜم٤م ُم٤م يٕمٜمل وذه٥م، اًمّم٤مًمقن ذم يمؼمي٧م

٧ٌَّم طمتك واعمالسمس سم٤مًمٗمٚمقس اًمٜم٤مر وأؿمٕمؾ وأبقي  ؾم٤مئر إمم واٟمتنمت احلريؼ ؿَم

 قمغم حمتقي٦م اًمٖمروم٦م يم٤من ٕنف دوٓر، أخػ قمنم سمًت٦م شُمَ٘مّدر اخل٤ًمئر وجمٛمؾ اًمٖمرف،

 ديٜم٤مر وصمالصمَّمئ٦م وأخػ أردين، ديٜم٤مر وؾمتلم ومخ٦ًم وؾمٌٕمَّمئ٦م دوٓر أخػ قمنم مخ٦ًم

 ىمدرت إًمخ،-- واعمالسمس اًمٜمقم همروم٦م اًمٖمروم٦م ذم ص٤مرت اًمتل اخل٤ًمئر ُمع يمقيتل،

 -أخػ قمنم صمَّمٟمٞم٦م إمم قمنم ؾمت٦م سملم سمًٕم٦م

 اًمٌٞم٧م؟ ذم قمٜمديمؿ يم٤من ُمـ :اًمِمٞمخ

 أوٓد، وؾمت٦م وأبقي وأُمل أن٤م صمَّمٟمٞم٦م، اًمٕم٤مئٚم٦م، أومراد قمدد: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -وقمنميـ أرسمٕم٦م وأيمؼمهؿ ؾمٜملم شمًع أصٖمرهؿ

 إًمٞمٙمؿ؟ أتقا  اًمذيـ ىمٚم٧م قمددهؿ، يمؿ اجل٤مر وأوٓد :اًمِمٞمخ

 -اًمٙمٌػم أظمقهؿ وُمٕمٝمؿ صٖم٤مر هؿ اًمذيـ قمنمة :ُمداظمٚم٦م

 قمٛمره؟ يمؿ :اًمِمٞمخ

 سمحٛمٞمع ُمتٙمٗمؾ أن٤م: ىم٤مل قمٚمٞمٜم٤م قمرض هذا ضم٤مرٟم٤م وإخ قمنم، شمًٕم٦م :ُمداظمٚم٦م

ر، ؿ اًمُٙمٚمٗم٦م ًمٕمدم: ىم٤مل وم٠ميب إرضا  اجل٤مر اظمت٤مروا هق: يٕمٜمل ذًمؽ، ذم اًمنمع ُٟمَحٙمر



 200   اًمْمَّمن   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 طمجرة، أبق اًمٙمريؿ قمٌد قمثَّمن وواًمدي اًمٗمٞمزي٤مء ىمًؿ ذم ديمتقر--- اجل٤مُمٕم٦م ذم ديمتقر

 : ---وم٘م٤مًمقا 

 اجل٤مُمٕم٦م؟ ذم ديمتقر اجل٤مر :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 َديرـ؟ :اًمِمٞمخ

 - سمف سم٠مس ٓ رضمؾ هلل، احلٛمد واهلل :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمالة؟ ُمالزم :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ًمد- اهلل ؿم٤مء ُم٤م :اًمِمٞمخ  اهلل؟ ؿم٤مء إن يمذًمؽ اًمقا

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمقاًمد؟ قمٛمر يمؿ :اًمِمٞمخ

ًمد :ُمداظمٚم٦م  -ومخًلم أرسمٕم٦م اًمقا

 وذاك؟ :اًمِمٞمخ

ره ًمٙمـ قمٛمره، أقمرف ٓ أقمٚمؿ اهلل ذًمؽ :ُمداظمٚم٦م  -ومقق وُم٤م وأرسمٕملم سمخٛم٦ًم ُأىَمدر

 ذاك؟ ُمٚمتحل :اًمِمٞمخ

 -ُمٚمتحل ًمٞمس أجْم٤مً  أيب وٓ ُمٚمتحل، ًمٞمس ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -اًمّم٤مًمقن ذم يم٤من، أجـ اًمقًمد اؾمتٕمٛمٚمف اًمذي يم٤من أجـ: زم ىمٚم٧م اًمٙمؼمي٧م :اًمِمٞمخ

 --- ٟمحـ يم٤من ر أول ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 -دظم٤من شمنمسمقا  أنٙمؿ اًمٔم٤مهر اًمّم٤مًمقن، ذم سمس سمس :اًمِمٞمخ

ًمد أبقي ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م  -اًمقا



 202 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمْمَّمن 

 قمغم ُمًدس اإلٟم٤ًمن ووع إذا ُمثؾ: سمٛمٕمٜمك اعمٕمريم٦م، ختنوا هٜم٤م ُمـ :اًمِمٞمخ

 اعم١ًمول؟ يٌ٘مك ُمـ ومٞمٝم٤م، ًمٕم٥م اًمقًمد وضم٤مء اًمٓم٤موًم٦م،

ام َيـُحّٓمف اًمذي :ُمداظمٚم٦م  -اًمٜم٤مس ىُمدَّ

 إمم ذه٥م اًمقًمد أن ًمق اًمتٗم٤مصٞمؾ، ٟمٕمرف أن ًمّم٤مطمٌٜم٤م ىمٚم٧م أن٤م وًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 اًمرضمؾ هذا ٓزم واهلل إٟمف ٟم٘مقل ممٙمـ إًمخ،-- وو ومٞمٝم٤م وقم٨ٌم اًمٙمؼميت٦م وأظمذ اعمٓمٌخ

 -سمققمده ُيَقومرـل ٓزم اجل٤مُمٕم٦م ذم ديمتقر اًمذي اًمٓمٞم٥م

 حت٧م اًمٓم٤موًم٦م قمغم اًمٙمؼمي٧م دام ُم٤م اجلقاب هذا عمثؾ أـمٛمئـ ٓ احل٘مٞم٘م٦م أن٤م ًمٙمـ 

 -صٖمػماً  أو يم٤من يمٌػماً  راهم٥م، يمؾ يد

 ُمـ شمرضمٞمح قمدم ومٞمف قمٜمدٟم٤م يم٤من ذًمؽ ىمٌؾ ًمف ىمٚم٧م قمكم، إخ يٛمٙمـ أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمًف، اًمقًمد وؾم٠مخقا  ٟمٗمًٝمؿ سم٤مٕهؾ اشمّمٚمٜم٤م سمٕمدُم٤م ًمٙمـ اعمٓمٌخ، همػم ُمـ أو اعمٓمٌخ

 ُمـ: ىم٤مل اًمٙمؼمي٧م؟ أن٧م اًمت٘مٓم٧م أجـ ُمـ: ًمف ىم٤مًمقا  وٟمّمػ، ؾمٜملم صمالث قمٛمره اًمقًمد

ًمد ٕن ًمٚمقاىمع ىمري٥م وهذا اًمّم٤مًمقن،  -اًمّم٤مًمقن ذم ىم٤مقمد يم٤من اًمقا

 أنف سم٤محلٙمؿ يٜمٖمش ُمثكم واطمد يٙمٗمل ىم٤مقمد يم٤من ُم٤م ًمق طمتك اعمِمٙمٚم٦م، هذه :اًمِمٞمخ

 ُمـ واًمٙمؼمي٧م ـمٗم٤مي٦م ٟمحط وًمذًمؽ اًمْمٞمقف، قمغم اًمًٞمج٤مرات ٟمقزع ٟمحـ: شم٘مقًمقا 

ز أضمؾ  -اًمٙمرام ًمٚمْمٞمقف اعمٕمّمٞم٦م ُٟمَجٝمر

 ُمـ اًمرضمؾ ؿمٞمًئ٤م وأقمٓم٤ميمؿ ُمراو٤مة، شمراوٞمتقا  إذا: اعمٓم٤مف هن٤مي٦م أن أىمقل وم٠من٤م 

 -ومال وإٓ جيقز ٟمٗمًف سمٓمٞم٥م دام ومَّم طم٘مٙمؿ، ُمـ ًمٞمس وهذا ٟمٗمًف ـمٞم٥م

 اًمٙمٌػم اًمقًمد ومٕمالً  إٟمف: وىم٤مًمقا  ُمٕمؽموملم ٟمٗمًٝمؿ إهؾ أن قمٚمَّمً  ـم٥م، :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ اًم٤ًمسمٕم٦م دون ُم٤م أوٓد صمالصم٦م أظمذ أنف: ىمٚم٧م آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمَّم إوٓد اًمثالصم٦م أظمذ

 واًمقًمد قمٚمٛمٜم٤م، همػم ُمـ اًمثالصم٦م شم٠مظمذ يمٞمػ أنف أُم٤مُمٜم٤م، وهبذًمقه وإم، إب قمٚمؿ همػم

 -سمٞمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من احلريؼ أؿمٕمؾ  اًمذي هذا

 -احلٙمؿ ُيَٖمػمر  ُم٤م هذا :اًمِمٞمخ

 سم٤مًمؽمايض؟ احلٙمؿ أن يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -ٟمٗمًف ُمـ يرى ُم٤م أنف سمذًمؽ، ُمٚمزم وًمٞمس سمٜمٗمًف ضم٤مء هق يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -ؿمٞمخ ي٤م ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وإي٤ميمؿ :اًمِمٞمخ

 (  00:  21:  00. 121.واًمٜمقر اهلدى)

 بافتعفد إٓ تضؿـ أٓ تؾػت إذا افعارية دم األصؾ

 أتتؽ إذا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم ىم٤مل: ىم٤مل أبٞمف قمـ أُمٞم٦م اسمـ يٕمغم سمـ صٗمقان قمـ

 أم ُمْمٛمقٟم٦م أقم٤مري٦م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م- سمٕمػما  وصمالصملم درقم٤م صمالصملم وم٠مقمٓمٝمؿ رؾمكم

 -ُم١مداة قم٤مري٦م سمؾ: ىم٤مل ُم١مداة؟ قم٤مري٦م

 وم٢مذا قمٞمٜمٝم٤م، سم٘مٞم٧م ُم٤م اًمٕم٤مري٦م أداء وضمقب قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وإداء، اًمْمَّمن سملم ومٞمف ومرق ٕنف اًمْمَّمن، قمٚمٞمف جي٥م مل اعمًتٕمػم يد ذم شمٚمٗم٧م

 اًمّمٜمٕم٤مين واظمت٤مره طمزم واسمـ طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م وهذا- اًمْمَّمن دون إداء وم٠موضم٥م

 وهق سم٤مًمتْمٛملم إٓ اًمٕم٤مري٦م، شمْمٛمـ ٓ أهن٤م إمم ذه٥م عمـ دًمٞمؾ واحلدي٨م» :وم٘م٤مل

 قمـ :وهق أيت أُمٞم٦م سمـ صٗمقان طمدي٨م اعمذيمقر، ًمالؾمتثٜم٤مء ويدل- شإىمقال أووح

 طمٜملم، يقم أدراقم٤م ُمٜمف اؾمتٕم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن أبٞمف قمـ أُمٞم٦م سمـ صٗمقان سمـ أُمٞم٦م

  -شُمْمٛمقٟم٦م قم٤مري٦م سمؾ ٓ»: وم٘م٤مل حمٛمد؟ ي٤م أهمّم٥م: وم٘م٤مل

 وسملم سمٞمٜمف ظمالف وٓ شمْمٛمـ اًمٕم٤مري٦م أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اعمِم٤مر واحلدي٨م اعمًتٕمػم، سمذًمؽ شمٕمٝمد إذا اًمْمَّمن قمغم يدل ٕنف ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م

 أن شمٚمٗم٧م إذا اًمٕم٤مري٦م ذم إصؾ أن أي- شمٕم٤مرض ومال يتٕمٝمد، مل إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل إًمٞمف

 وم٢من اًمٕم٤مري٦م، شمْمٛملم قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م»: اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل- سم٤مًمتٕمٝمد إٓ شمْمٛمـ، ٓ

 ومٞمدل اًمْمَّمن، ؿم٠مهن٤م ُمـ اعمراد وأن ُمقوح٦م، صٗم٦م أهن٤م حيتٛمؾ شُمْمٛمقٟمف» سمـ وصٗمٝم٤م
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 وٕهن٤م شم٠مؾمٞمس ٕهن٤م إفمٝمر، وهق ًمٚمت٘مٞمٞمد، صٗم٦م أهن٤م وحيتٛمؾ- ُمٓمٚم٘م٤م وَّمهن٤م قمغم

د أن فم٤مهره صمؿ- يمثػمة  أنف وحيتٛمؾ يٚمزم أنف حيتٛمؾ وطمٞمٜمئذ ًمؽ وٛمٜم٤مه٤م ىمد قم٤مري٦م اعمرا

 إفمٝمر وهق شمْمٛمـ أهن٤م ًمٚم٘م٤مئؾ سم٤محلدي٨م اًمدًمٞمؾ ومٞمتؿ- سمٕمٞمد وهق يم٤مًمققمد ٓزم، همػم

 -شاعمًتٕمػم سمتؼمع أو ًمف، ص٤مطمٌٝم٤م سمٓمٚم٥م إُم٤م سم٤مًمتْمٛملم،

 (-201,220. 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م 

 ظـف ادضؿقن مـ ملمقراً  وفقس متزًظا أحد ظذ ضؿـ مـ

 أن ُم٤مل: شمًٚمٞمؿ ُمٞم٧م أو طمل قمغم وٛمـ ُمـ قمغم جي٥م» [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 -شضمٝمتف ُمـ ُم٠مُمقًرا يم٤من إن قمٜمف اعمْمٛمقن قمغم ويرضمع اًمٓمٚم٥م، قمٜمد يٖمرُمف

٤مين ىم٤مل] ًم  -سمٌمء قمٜمف اعمْمٛمقن قمغم يرضمع ٓ وم٢مٟمف ُمتؼمقًم٤م: وٛمـ إذا ُم٤م سمخالف [:ا

 (373/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت





 اهلفاهة
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 فطؾب ورثتف ظذ ُيرجع ؾفؾ مات، ثؿ رجالً  ـػؾ رجؾ

 افؽػافة؟

ُمٞم٦م، يمٗم٤مًم٦م رضماًل  رضمؾ يمٗمؾ ًمق :ُمداظمٚم٦م  اًمرضمؾ؟ هذا شمقذم صمؿ همرا

 اعمٙمٗمقل؟ أو اًمٙمٗمٞمؾ---  :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم اًمٙمٗم٤مًم٦م هلذه ورصمتف قمغم ٟمرضمع هؾ اًمٖم٤مرم اًمٙمٗمٞمؾ، ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 (00:07:07.أ11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افداظقة؟ وـػافة افقتقؿ ـػافة أؾضؾ أهيام

٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  داقمٞم٦م؟ يمٗم٤مًم٦م أم يتٞمؿ يمٗم٤مًم٦م أومْمؾ أهيؿ-- أضمراً  وأقمٔمؿ اًمٗمْمٞمٚم٦م قمـ سم٤مًمٜم

 داقمٞم٦م، سمٙمٗم٤مًم٦م شم٘مّمد أن٧م-- ٔظمر ؿمخص ُمـ خيتٚمػ هذا أقمٚمؿ، اهلل :اًمِمٞمخ

  همٜمل؟ قمٚمٞمف ومُٞمٜمٗمؼ اإلؾمالم إمم يدقمق ُمًٚمؿ رضمؾ: يٕمٜمل

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أُمر ٕنف قمٚمٞمف: ُٟمجٞم٥م أن اًمّمٕم٥م ُمـ أُمر هذا-- يتٞمَّمً  يتٙمٗمؾ أن أو :اًمِمٞمخ

 وىمد ٟمٗمًف، قمغم سمٜمٗمًف يٜمٗمؼ أن اًمداقمٞم٦م هذا يٛمٙمـ ىمد-- داقمٞم٦م وُمـ يتٞمؿ ُمـ خيتٚمػ

 أئٛم٦م ُمـ سمؾ اعمقفمٗملم، ُمـ يمٙمثػم اًمٞمقم إؾمػ ُمع اًمقاىمع هق يمَّم قمٚمٞمف اإلٟمٗم٤مق يٙمقن

ّٛمقن، اًمذيـ واًمدقم٤مة واخلٓم٤ٌمء اعم٤ًمضمد ًَ  ٓ صمؿ اًمرواشم٥م هذه ي٠مظمذون وم٠ميمثرهؿ ُي

 قمٜمده رضمؾ ومٕمالً  سم٤مًمٕمٙمس، إُمر يٙمقن وىمد هٙمذا، إُمر يٙمقن ىمد-- سمح٘مٝم٤م ي٘مقُمقن

 اإلٟمٗم٤مق ومٞمٙمقن اح٤مل، أضمؾ ُمـ يٕمٛمؾ وٓ هلل يٕمٛمؾ اًمدقمقة ذم ٟمِم٤مط وقمٜمده قمٚمؿ

 ومٞمٝم٤م، قمٛمٚمف دائرة شمقؾمٞمع وذم اًمدقمقة، ذم ٟمِم٤مـمف ذم اؾمتٛمراريتف قمغم ًمف قمقٟم٤مً  قمٚمٞمف

 ٓ آظمر إٟم٤ًمن أو ظمػمي٦م مجٕمٞم٦م قمٚمٞمف يٜمٗمؼ أن يٛمٙمـ ىمد يتٞمؿ قمغم إٟمٗم٤مق ُمـ ظمػماً  يٙمقن

 -أنٗمًٝمؿ وسم٤مًمدقم٤مة سم٤مًمدقمقة هيتؿ
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 -آظمر إمم ؿمخص ُمـ اعم٠ًمخ٦م ختتٚمػ-- اعم٠ًمخ٦م هذه: اعمٝمؿ

 اًمّم٤مسمر اًمٗم٘مػم هؾ ُمت٤ًمئٚملم: ىمديَّمً  اًمٕمٚمَّمء ومٞمف اظمتٚمػ يم٤من ُمث٤مل أن وحييين

 ُم٤م صمؿ هذا، ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ-- هذا ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ-- أىمقال اًمِم٤ميمر؟ اًمٖمٜمل أم ظمػم

سم٤مً  رأج٧م  قمٜمد أومْمٚمٝمؿ اهلل، رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمٚمٛم٦م إٓ إي٤مه، ٟم٤مزقم٤مً  ًمٚمخالف ىم٤مـمٕم٤مً  ضمقا

 وم٘مد وسم٤مًمٗم٘مر، سم٤مح٤مل قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس وم٤مًم٘مْمٞم٦م ص٤محل٤ًم، قمٛمالً  أيمثرهؿ وضمؾ قمز اهلل

 قمٚمٞمف، وسم٤مًٓ  أجْم٤مً  وم٘مره ويٙمقن وم٘مػماً  يٙمقن وىمد قمٚمٞمف، وسم٤مًٓ  اح٤مل ويٙمقن همٜمٞم٤مً  يٙمقن

 اًمٖمٜمل ذًمؽ ُمـ ظمػم هذا ومٞمٙمقن وىمدره، اهلل ًم٘مْم٤مء ىم٤مٟمًٕم٤م ص٤مسمًرا  وم٘مػًما  يٙمقن وىمد

ًمف همٜمل رضمؾ هٜم٤مك يٙمقن ىمد: وسم٤مًمٕمٙمس آٟمٗم٤ًم، قمٜمف شمٙمٚمٛمٜم٤م اًمذي  سمٓمريؼ ايمت٧ًٌم أُمقا

 يٗمًد ٓ صمؿ آظمره، إمم احلالل اًمٓمرق ذم يٍمومٝم٤م أجْم٤مً  هق صمؿ طمالل، سمٓمريؼ طمالل

 يمثػم ُمـ ظمػم هذا ومٞمٙمقن اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم سمف اح٠مُمقر هق يمَّم وإذى سم٤معمـ إٟمٗم٤مىمف

 -وم٘مره قمغم اًمّم٤مسمر ذاك ُمٜمٗمٕم٦م ُمـ أيمثر هذا ُمٜمٗمٕم٦م ٕن اًمّم٤مسمريـ: اًمٗم٘مراء ُمـ

 اعم٠ًمخ٦م شمِمٌف هٜم٤م-- متٞمٛم٦م اسمـ ىم٤مل يمَّم واًمٖمٜمل اًمٗم٘مػم ُم٠ًمخ٦م ذم هٜم٤م اجلقاب: إذاً 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٤مئدة أيمثر أهنؿ اعمٜمٗمؼ فمـ قمغم يٖمٚم٥م اًمداقمٞم٦م، قمغم اإلٟمٗم٤مق يم٤من إذا: هٙمذا

 -أقمٚمؿ واهلل اًمٕمٙمس يٙمقن أو إومْمؾ هق ومٝمذا يتٞمؿ، قمغم اإلٟمٗم٤مق ُمـ ًمٚمٛمجتٛمع

 (  00:  12:  12. 120.واًمٜمقر اهلدى)

 اخلؾقج دول دم افؽػافة صقر مـ

 ًمدهيؿ يٕمٛمٚمقن أهنؿ أؾم٤مس قمغم اخل٤مرج ُمـ سمٕمَّمل ي٠متقن اًمٜم٤مس سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 صمؿ ؾمٚمٓمتٝمؿ، قمـ ظم٤مرج قمٛمؾ أي يٕمٛمٚمقا  شمريمقهؿ ًمٙمـ ًمدهيؿ قمٛمٚمقا  ُم٤م أتقا  وم٢مذا

 يتٗمؼ صم٤مٟمٞم٦م وصقرة صقرة، هذه قمٚمٞمف، يتٗم٘مقن ُمٕملم سمٛمٌٚمغ ُمثالً  ؿمٝمر يمؾ ذم ي٠متقن

 سمحٞم٨م حمؾ ومتح قمغم ُم٘مٞمؿ ًمٙمـ اًمٌٚمد ُمـ ًمٞمس إٟم٤ًمن ُمع ُمٕملم سمٚمد ُمـ هق اًمذي هذا

 احلٙمؿ ُم٤م اح٤مل، ُمـ ُمٕملم ُمٌٚمغ آؾمؿ هذا قمغم ويٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن هذا سم٤مؾمؿ يٙمقن أنف

 احل٤مًمتلم؟ ه٤مشملم ذم
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 أظمؾ إذا ووَّمٟم٤مت ُم١ًموًمٞم٤مت هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ أجْم٤مً  ضم٤مئزاً  أراه ٓ أن٤م :اًمِمٞمخ

 هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا اًمٌٚمد، ص٤مطم٥م وسم٤مؾمؿ اعمحؾ أظمذ اًمذي ذاك أو اعمًت٠مضمر ذاك

 أؾم٤ٌمب آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمَّم ومٝمل ؿمٙمٚمٞم٦م ىمْمٞم٦م يم٤مٟم٧م إن وإٓ ومٞمجقز--ويمٗم٤مٓت وَّمٟم٤مت

 -ي٠مظمذوهن٤م اًمتل إُمقال شمٚمؽ شمؼمر ٓ ومهٞم٦م

 هذه؟ اًمْمَّمٟم٤مت ُم٤مذا ُمثؾ :ُمداظمٚم٦م

 ومٞم٘مع يٗمر وم٘مد آظمر، يٙمٗمؾ واطمد اًمٙمٗم٤مًم٦م،: ُمثالً  قم٤مُم٤مً  يمالُم٤مً  أىمقل أن٤م :اًمِمٞمخ

 يم٤من إن إًمٞمف أؿمػم اًمذي ومٝمذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو ؾمجـ أو ُم٤مًمٞم٦م ُمًئقًمٞم٦م حت٧م اًمٙمٗمٞمؾ

 آٟمٗم٤ًم؟ ذيمرت ومٞمَّم ذًمؽ ُمـ رء وهؾ مت٤مُم٤ًم، واوح وم٤محلٙمؿ وإٓ

 -هذا ُمٜمتنم ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 -يمٗم٤مًم٦م أىمّمد ٓ، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 (00:72:79.ب01: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افعؽس أو ظؾؿف دون أبقف مال مـ افقفد أخذ

 اًمٕمٙمس، أو قمٚمٛمف دون أبٞمف ُم٤مل ُمـ اًمقًمد أظمذ ذم اًمِم٤مرع طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال

 اهلل؟ أوم٤مديمؿ أومٞمدوٟم٤م

 قمٚمٞمف، طمرام ومٝمق جيقز، ومال إب قمٚمؿ دون أبٞمف ُم٤مل ُمـ اًمقًمد أظمذ أُم٤م :اًمِمٞمخ

ًمد أظمذ أُم٤م  اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ومٞمجقز: إًمٞمف حمت٤مضم٤مً  يم٤من إذا وًمده، ُم٤مل ُمـ اًمقا

 ش-ٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م: »واًمًالم

ًمد يم٤من إذا  طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم ٕنف أظمذه: اسمٜمف ُم٤مل إمم سمح٤مضم٦م اًمقا

 وم٢مذا ،شيمًٌٙمؿ ُمـ أوٓديمؿ وإن يده، قمٛمؾ ُمـ اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م: »آظمر

ًمد أظمذ  -ٟمٕمؿ- قمت٥م وٓ ضم٤مئز ومٝمق إذٟمف، دون وًمده ُم٤مل ُمـ اًمقا

 : -- ( 12:  12.  20. واًمٜمقر اهلدى)





 اجلٌعيات
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 باجلؿعقة يعرف ما حؽؿ

 يمؾ يدومع: يٕمٜمل اعمقفمٗملم، سملم اعمٜمتنمة اح٤مًمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٤مت طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 شمدور وهٙمذا[ ُمٕملم وىم٧م] ذم ٕطمدهؿ وشمٕمٓمك وشمتجٛمع ري٤مل أخػ ُمثاًل  إٟم٤ًمن

 -اجلٛمٕمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ

 أظمذ أطمدهؿ أن: سمٛمٕمٜمك اًم٘مٚمقب، ووم٤مء ُمع يم٤مٟم٧م إذا دمقز اعمٕم٤مُمٚم٦م هذا :اًمِمٞمخ

 هٜم٤مك، واؾمت٘مر سمٚمد إمم ؾم٤مومر ذه٥م، ًمٙمٜمف اًمقرىم٦م قمقض ورىم٤مت يمت٥م وومم، إًمػ

 وإن اعمٕم٤مُمٚم٦م، هذه جيقز ومال يٓم٤مًمٌقٟمف أهنؿ اجلَّمقم٦م ُمقىمػ يم٤من إن اجلَّمقم٦م؟ ُمقىمػ ُم٤م

 -شمٕم٤مون ومٝمذا قمٜمف اًمٜمٔمر يٖمْمقن يم٤مٟمقا 

 ---  هذه اجلٛمٕمٞم٦م قمـ ُم١ًمول واطمد يم٤من ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

  اجلقاب؟ ومٝمٛم٧م أن٧م! أظمل ي٤م طمتك ُمٕمٜمك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 --- :ُمداظمٚم٦م

 ٔظمر أو ُم٤م ُٕمر أؾم٤مس قمغم اًمتٕم٤مون هذا ىم٤مم إذا: أىمقل هيديؽ، اهلل :اًمِمٞمخ

 اعمقاوٞمع، ٟمدرس ُم٤م ذه٥م؟ ح٤مذا وذه٥م، إًمػ أظمذ ُمـ أول-- أظمذ أطمدهؿ

 هؾ إًمػ، أظمذ واطمد أول هذا ٕن سم٤مًمٗمرق؟ يٓم٤مًمٌقٟمف هؾ ذه٥م، أنف: اعمٝمؿ

 ُمدقم٤مة اًمٓمٚم٥م هذا ومًٞمٙمقن يٓم٤مًمٌقٟمف يم٤مٟمقا  وم٢مذا قمٜمف؟ اًمٜمٔمر يٖمْمقن أم يٓم٤مًمٌقٟمف،

 ًمف يتٞمن هؾ شمٕم٤مون ومٕماًل  يم٤من وإذا اعمِمؽميملم، إومراد سملم واخلالف اًمٜمزاع إلي٘م٤مع

 وهذا قمٜمف، اًمٜمٔمر يٖمض ًمف يتٞمن ٓ واًمذي آشمٗم٤مق، طم٥ًم ؿمٝمرًي٤م ًمف يتٞمن ُم٤م ي٘مدم

 أُم٤م اخلػم، قمغم ومٕماًل  شمٕم٤مون يٙمقن هذا قمٜمف اًمٜمٔمر يٖمْمقا  أجًْم٤م ومم صمؿ أظمذ اًمذي

 -اعمِمؽميملم إومراد سملم اًمٜمزاع ًمقىمقع ُمدقم٤مة ومٝمل إومم اًمّمقرة

 (00:21:07( .1) راسمغ ومت٤موى)
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 بقـفؿ ؾقام ادقطػقن هبا يؼقم افتل اجلؿعقة

 يمؾ دومع قمغم يتٗم٘مقن اعمقفمٗملم، ُمـ قمدد اضمتَّمع ذم احلٙمؿ هق ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 جمتٛمٕم٤ًم، اعمٌٚمغ هذا ؿمٝمر يمؾ هن٤مي٦م ُمع أطمدهؿ ويًتٚمؿ راشمٌف، ُمـ حمدود ُمٌٚمغ ُمقفمػ

 قمٜمده٤م؟ ومٞمٜمتٝمقا  اًمدورة شمدور: يٕمٜمل اًمٕمدد، يٜمتٝمل أن إمم وهٙمذا

 يم٤من إذا سم٤معم٘م٤مُمرة، يٙمقن ُم٤م أؿمٌف سم٠منف قمٜمف أضمٞم٥م أن٤م هذا واهلل ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

ظم٤مر وم٘مط ُمٜمف اعم٘مّمقد  اعمِم٤مريم٦م هذه شمّمح وٓ اعمِمؽميملم، إومراد ُمـ ومرد ًمٙمؾ آدر

 اعمرؾمقم دومع قمـ اعمِمؽميملم أطمد اٟم٘مٓمع إذا أنف وهق سمٞمٜمٝمؿ، سيح ذط سمقوع إٓ

 هذه ومٗمل هلؿ، وُمديٜم٤مً  ديٜم٤مً  ذُمتف ذم يٌ٘مك وٓ وَمُٞم٤ًمُمح آظمر، أو ًم٥ًٌم يم٠مُمث٤مًمف قمٚمٞمف

 -واًمت٘مقى اًمؼم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب ُمـ يٙمقن احل٤مًم٦م

 اعمخ٤مـمرة، ُمـ رء ؾمٌٞمٚمف يٕمؽمض ومٝمذا آّدظم٤مر، هق وم٘مط اعم٘مّمقد يم٤من إذا أُم٤م 

 إؾمٝمؿ يم٤مٟم٧م إذا ٟمٗمؽمض إول، اًمِمٝمر ذم ُمثالً  دومع اًمذي اعمِمؽمك ُمثالً  ي٤ًمومر يم٠من

 ـمٚمع اًمِمٝمر آظمر ذم ري٤مل اح٤مئ٦م ومدومع ري٤مل، ُم٤مئ٦م أو ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يدومع واطمد يمؾ

-- ؾم٤مومر صمؿ آشمٗم٤مق، طم٥ًم قمغم أىمؾ أو أيمثر أو آٓف قمنمة ُمثالً  ي٠مظمذ أن ٕطمدهؿ

 حتقل اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ سم٤مإلٟم٤ًمن حيٞمط مم٤م آظمره إمم ُمرض صمؿ-- قمجز صمؿ-- ُم٤مت صمؿ

 أظمذ أخػ ُم٘م٤مسمؾ-- أخٗم٤مً  أظمذ ُم٤مئ٦م ُم٘م٤مسمؾ ومٝمذا اعم٤ًممه٦م، هذه ذم آؾمتٛمرار وسملم سمٞمٜمف

 -آٓف قمنمة

ـ يدومع اًمت٠مُملم، ذيم٦م ُمثؾ اًم٘مْمٞم٦م شمرضمع آٓف اًمٕمنمة ًمٙمـ  قمغم ُمثالً  اعم١َُمُمر

 يمثػم صمؿ ُمٕمٞمٜم٦م، ٟم٦ًٌم ؿمٝمر يمؾ يدومع-- يزقمٛمقن يمَّم طمٞم٤مشمف قمغم أو قم٘م٤مره قمغم أو ؾمٞم٤مرشمف

 هذه شم٠مظمذ مل وم٤مًمنميم٦م ُمثاًل، ؾمٞم٤مرة طم٤مدث-- سمح٤مدث يّم٤مسمقن ٓ اعمِمؽميملم ُمـ

 -اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمَّم واًمٞم٤مٟمّمٞم٥م احلظ ُم٘م٤مسمؾ وإٟمَّم إـمالىم٤ًم، رء ُم٘م٤مسمؾ إؿمٞم٤مء

 حتٓمٞمؿ، ذ حيٓمٛمٝم٤م ُم٤م وهقم٤من اًمنميم٦م، ُمـ اًمًٞم٤مرة ي٠مظمذ آظمر ُمِمؽمك سمٞمٜمَّم

 أجـ ُمـ! آظمره إمم واعمقديؾ اح٤مريم٦م ٟمٗمس-- اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمٗمس ٟمٗمًٝم٤م اًمًٞم٤مرة ًمف ومتٕمقض
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 آظمره، إمم وقمٛمر وسمٙمر زيد ُمـ ٓ! يمٞمًٝم٤م؟ ُمـ-- اًمًٞم٤مرة هذه سمثٛمـ اًمنميم٦م ضم٤مءت

 -اعم٘م٤مُمرة سم٤مب ُمـ هق اًمت٠مُملم هذا إن ذًمؽ أضمؾ ُمـ

 ُم٤م إذا اعم٤ًمحم٦م ذط-- اًمنمط ذًمؽ يقوع أن إٓ مت٤مُم٤ًم، يمٝمذه هذه أفمـ وم٠من٤م

 -ٟمٕمؿ اًمٕمقارض، شمٚمؽ ُمـ قم٤مرض عمِمؽمك قمرض

 إمم سمف ويذه٥م اعمٌٚمغ، هذا اجلٛمٕمٞم٦م سم٠مظمذ ي٘مقُمقن سمٕمْمٝمؿ هٜم٤مك وًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٗم٤ًمد ذم ًمٞمًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٌالد ظم٤مرج سمالد

 --اإلٟم٤ًمن يٙمتًٌف ُم٤مل أير  قمغم يرد هذا ٕن وارد: ًمٞمس هذا :اًمِمٞمخ

 --قمٚمؿ إذا وًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 شمٌ٘مك هؾ إًمٞمف، شُمِمػم اًمذي هذا ُمثؾ ومٞمٝمؿ ًمٞمس اعمِمؽميملم إن: ىمٞمؾ ًمق :اًمِمٞمخ

 اعم٠ًمخ٦م سم٠مصؾ قمالىم٦م ًمف ومٚمٞمس اًمٕم٤مرض، هلذا يٛمٜمع هذا ٓ، أم ُمنموقم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م

 --واعمقوقع

 ُمٕمٝم٤م يِمؽمط اًم٘مروض أنقاع ُمـ ٟمقع أهن٤م اجلٛمٕمٞم٤مت، هذه قمغم يرد ىمد :ُمداظمٚم٦م

 -ُمثالً  قمكمَّ  اًمدور ي٠ميت طمٞمٜمَّم ُم٤مهل٤م أىمروتٜمل إذا إٓ ُم٤مزم اجلٛمٕمٞم٦م أىمرض ٓ أن٤م ذوط،

 ذم اإلًم٘م٤مء ذم اعمِمؽميملم يمؾ-- يمٚمٝمؿ يْمٕمقن هٜم٤م هٜم٤م؟ اًم٘مرض أجـ :اًمِمٞمخ

 --اًمّمٜمدوق

 وٓ حمدودة، زُمٜمٞم٦م ًمٗمؽمة أظمريـ، ي٘مرض واطمد يمؾ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 --أىمروقه إذا إٓ ي٘مروٝمؿ

 -قمكمّ  اًم١ًمال هذا فم٤مهر ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 واطمد، ي٘مروقا  يمٚمٝمؿ ؿمٝمر يمؾ-- واطمد ي٘مروقا  أضمؾ ُمـ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 اًمث٤مًم٨م صمؿ اًمث٤مين ي٘مروقا  إرسمٕم٦م صمؿ هذا، ي٘مروقا  إرسمٕم٦م ؿمٝمر يمؾ ُمثالً  اخلٛم٦ًم

 ُمـ ُم٘مؽمًو٤م يٙمقن-- ُمٜمف يًتٗمٞمد هق اًمذي اعمٌٚمغ داومع يٙمقن ُم٤م اًمٌٕمض: يٕمٜمل هٙمذا،

 -مخ٦ًم يم٤مٟمقا  إذا ُمثالً  إىمؾ قمغم أرسمٕم٦م ُمـ أو صمالصم٦م
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 ُم٤مئ٦م أىمروتؽ أن٤م: يٕمٜمل ُم٤ٌمدًم٦م، هٜم٤مك يٙمـ مل ومٞمَّم صحٞمح يمالُمؽ هذا :اًمِمٞمخ

 اًمتل اًمٓمري٘م٦م هبذه إٓ حتّمؾ ٓ اًمرسم٤م رسم٤م، هٜم٤م ذم ُم٤م ُم٤مئ٦م، أىمروتٜمل أن٧م ورضمٕم٧م

 أن٧م ورضمٕم٧م ُم٤مئ٦م أىمروتؽ أن٤م أُم٤م يٛمتٜمع، أن ًمٚمٛمِمؽمك يٕمرض مم٤م آٟمٗم٤ًم، ذيمرهت٤م

 :--يٕمٜمل أظمرى سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤مئ٦م أىمروتٜمل

 !أؾمت٤مذ ذط هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ىم٤مٟمقن: يٕمٜمل إًمزام-- شُم٘مروٜمل أن سمنمط إٓ أىمروؽ ُم٤م أن٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -هٙمذا اجلٛمٕمٞم٦م

 أىمؾ؟ أو أيمثر :اًمِمٞمخ

 -اعمٌٚمغ ٟمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٤مس سمٕمض ئمٜمٝم٤م اًمتل اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ٕن هذا: رء ومٞمف أفمـ ُم٤م :اًمِمٞمخ

: هٜم٤م سم٤مًمٜمٗمع اعم٘مّمقدش رسم٤م ومٝمق ٟمٗمٕم٤مً  ضمر ىمرض يمؾ: »ىمقهلؿ وهق يّمح، وٓ طمديث٤مً 

 ُم٤م هٜم٤م أُم٤م آظمره، إمم وقمنمة ُم٤مئ٦م-- ومخ٦ًم ُم٤مئ٦م ُم٤مئ٦م اح٤مل، ُمـ اعم٘مروض قمغم اًمزي٤مدة

 ح٤م ُمًتٜمٙمر همػم وهذا سم٤معمٕمروف، اعمٕمروف ُم٘م٤مسمٚم٦م-- وم٘مط ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم هٜم٤م زي٤مدة، ذم

 يم٤من اًمذي اجلٛمؾ ىمّم٦م ذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمَّم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ شمٕمٚمٛمقن

 ذم رسم٤مقمٞم٤مً  أفمـ مجٚمف ويم٤من سمف، ُيٓم٤مًم٥م ومج٤مء أقمرايب، ُمـ اؾمت٘مروف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ظمػميمؿ وم٢من أقمٓمقه: ىم٤مل ُمًٜم٤ًم، إٓ ًمف ٟمجد ٓ! اهلل رؾمقل ي٤م: »وم٘م٤مًمقا  احلدي٨م،

 -واطمد مجؾ سمدل مجٚملم أقمٓمك: أظمرى ىمّم٦م وذمش ىمْم٤مءً  ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مًء، ظمػميمؿ

 ٓ هٜم٤م ذقم٤ًم، سمف ُمًٛمقح هذا ُم٤مدي٤ًم، يم٤من وًمق ذط، ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمٜمٗمع ومٝمٜم٤م

 اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم أرى ومَّم ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م أو وواطمد ُم٤مئ٦م ُمثالً  ُم٤مئ٦م ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مدي ٟمٗمع يقضمد

 -اًم٤ٌمب هذا ُمـ حمٔمقراً 

 -اًم٘مْمٞم٦م هبذه قمٜمده ُم٤م إؾمت٤مذ ُمـ ٟمًٛمع أن ٟمريد طم٤مل يمؾ قمغم  :اًمِمٞمخ
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 اًمذي هذا: يٕمٜمل شمٕمٛمؾ اًمتل اجلٛمٕمٞم٤مت هذه ذم اًمقارد يٕمٜمل اًمقاىمع ذم :ُمداظمٚم٦م

ـ، هذا اًمنمط أنف: أن أن٤م ذهٜمل ذم  ُم٤م سمدون ُُمَْمّٛمـ اعم٤ًمحم٦م ذط: يٕمٜمل ُُمَْمٛمَّ

 اًمنمط إو٤موم٦م سم٠من وم٠مقمت٘مد قمٚمٞمف، اشمٗم٤مق يمِمٌف اًمٌمء هذا يذيمر، ُم٤م وسمدون قمٜمف، ُيٕمٚمـ

 -أىمؾ وٓ أيمثر ٓ وم٘مط اًمت٠ميمٞمد سم٤مب ُمـ

 ُمـ يٙمقن ىمد ًمٙمـ ًمٚمٌٕمض، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمت٠ميمٞمد سم٤مب ُمـ يٙمقن ىمد! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 هذا قمٜمدهؿ مج٤مقم٦م يمؾ أن رضوري ًمٞمس: يٕمٜمل ٔظمريـ، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتح٘مٞمؼ سم٤مب

 سم٤مب ُمـ يٙمقن وم٘مد اجلَّمقم٦م، يمؾ ذم ذط ًمٞمس سمف، شمٗمْمٚم٧م اًمذي اًمْمٛمٜمل اًمت٤ًمُمح

 -ٟمٕمؿ اًمتح٘مٞمؼ، سم٤مب ُمـ يٙمقن وىمد اًمت٠ميمٞمد

 وظمرج أؿمٝمر ؾمت٦م سمٕمد شمٜمتٝمل اجلٛمٕمٞم٦م ُمثالً  واطمد احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم هق :ُمداظمٚم٦م

 أؿمٝمر صمالصم٦م ذم دومع ُم٤م يٕمٓمقٟمف أهنؿ اًمقطمٞمد احلؾ هؿ-- أؿمٝمر صمالصم٦م سمٕمد ُمٜمٝم٤م اًمرضمؾ

 -اًمٕمدد ُمـ واطمداً  يً٘مٓمقن صمؿ

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -ومرق وإن دومٕمف ُم٤م ي٠مظمذ إٟمَّم قمٚمٞمف، يزيدون وٓ اح٤مل ُمٜمف ي٠مظمذونٓ : يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

ة يم٤من إذا ومٞمَّم وارد ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م  -حمددة ُُمدَّ

ة يمذًمؽ شمٙمقن هل :ُمداظمٚم٦م  -قمدد قمغم حمددة ُُمدَّ

 إذا ضمقازه٤م ُمنموط اجلٛمٕمٞم٦م هذه سم٠من ىم٤مئؾ ي٘مقل هؾ ؿمٞمخٜم٤م! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مظمتّم٤مر احل٘مقق وٛمٜم٧م

 -ُم٤مٟمع ذم ُم٤م ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 طم٘مقق؟ أيُّ  احل٘مقق، ُوِٛمٜم٧م إذا يٕمٜمل، ومْمٗم٤مض اًمنمط اطمتَّمل هذا ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 ---اعمِم٤مريملم طم٘مقق :ُمداظمٚم٦م

 -هذا ُمـ سمد ٓ اًمٔمروف سمٕمض ذم اعمقوقع، ذم اعم٤ًمحم٦م ووع ُمـ سمد ٓ :اًمِمٞمخ
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يـ، ذم اعم٤ًمئؾ هذه شمرد ىمد: ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  أو ُمرض أو ؾمٗمر ُمـ: يٕمٜمل اًمدَّ

يـ، يٛمٜمع ٓ وهذا ُمثاًل، اًمٕم٤مدي اًمديـ ذًمؽ، ٟمحق  هذا؟ قمغم ٟمجٞم٥م ومٙمٞمػ اًمدَّ

 -هذا ُمثؾ هذا هؾ :اًمِمٞمخ

 -ُمثٚمف ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

يـ ذم اًمٌح٨م يٙمقن: إذاً  :اًمِمٞمخ  -هذا قمـ ُُمٜمَْٗمّمؾ ُمًت٘مؾ سمح٨م اًمدَّ

 -- أىمّمد :ُمداظمٚم٦م

يـ أن :اًمِمٞمخ  ديـ، وقمٚمٞمف ُم٤مت رضمالً  أن اًمنمع، ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص هق مم٤م اًمدَّ

 ذم ُمٕمروف أُمر وهذا قمٜمف، اًمقوم٤مء شمتقمم وم٤مًمدوًم٦م قمٛمٚمٞم٤ًم، احل٤ميمؿ اإلؾمالُمل اًمٜمٔم٤مم ذم

 وضمؾ قمز اهلل إٓ قمٚمٞمف َيٓمَّٚمع ٓ اًمذي اًمٖمٞمٌل ًمألُمر وسم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م

 اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم قمٜمف اهلل ورم اًمقوم٤مء يًتٓمع مل صمؿ اًمقوم٤مء، ٟمٞمتف وذم اؾمتدان طمٞمٜمَّم اعمديـ

يـ، أطمٙم٤مم ُمـ طمٙمؿ هذا  !إذاً  سَملمر  يمٌػم ومرق هٜم٤مك خيٗمك، ٓ هذا همػم هذا اًمدَّ

 -أجْم٤مً  شمريم٦م ًمف يٙمقن رسمَُّّم ُم٤مت إذا---  :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٖم٤مًم٥م هق وهذا أيمٞمد، :اًمِمٞمخ

 -اًمؽميم٦م ُمـ ومٞم١مظمذ :ُمداظمٚم٦م

 (  00:  77: 17.  178.  واًمٜمقر اهلدى)

 أن افدائـ ظذ ظرض وشقط ؾدخؾ افدائـ ماضؾ ادقسقر ادديـ

ؾ أن ظذ افباؿل ظـ يتـازل وأن افديـ مـ جزًءا يعطقف  هذا حُيَصِّ

 اخلاصة بطريؼتف افديـ افقشقط

 أطمد طمدصمٜمل صمؿ رء: اإلضم٤مسم٦م ويم٤مٟم٧م قمجؾ قمغم أُمس ؾم١مال ؾم٠مختؽ :ُمداظمٚم٦م

 قمغم ًمف رضمؾ يم٤من إذا: هق اًم١ًمال ظمالومف، اإلضم٤مسم٦م ومٙم٤مٟم٧م اًم١ًمال ٟمٗمس اًمٞمقم اإلظمقة

 --يدومع وٓ مم٤مـمؾ ًمٙمـ ُمٞمًقر-- مم٤مـمؾ اعمديـ واًمرضمؾ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ُمثالً  آظمر رضمؾ
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 -اعمقوقع ذم صم٤مًم٨م رضمؾ دظمؾ :ُمداظمٚم٦م

ؾ أن٤م: ىم٤مل صم٤مًم٨م هق، هذا :اًمِمٞمخ  --ُأطَمّمر

ؾ وأن٤م ؾمٌٕملم، ظمذ :ُمداظمٚم٦م  اًمًٌٕملم أظمذ واومؼ ومذاك اخل٤مص٦م، سمٓمري٘متل ُأطَمّمر

 ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ اًمٙمؾ، يٗم٘مد أن سمدل: وىم٤مل

 -ٓ، :اًمِمٞمخ

ٚم٧م يمٜم٧م أن٤م ٕنف ضم٤مئز: همػم :ُمداظمٚم٦م  اًمِمٞمخ ؾم٠مخ٧م: وم٘م٤مل ي٠ًمل وم٤مرس أب٤م َويمَّ

 -اًمِمٞمخ قمغم اًم١ًمال أقمٞمد: وم٘مٚم٧م ضم٤مئز،: وىم٤مل اًم١ًمال ٟمٗمس

ئد اًمرسمح يًتٖمؾ اًمقؾمٞمط أُم٤م وسمٞمٜمؽ، سمٞمٜمل ضم٤مئز-- ٓ :اًمِمٞمخ  ًمٚمدومع اعم٘م٤مسمؾ اًمزا

 -جيقز ٓ هذا اًمٜم٤مىمص

 أن٧م إي٤مك مم٤مـمٚمتل ُمـ وم٠ُمُم٤مـمٚمؽ، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ُمٜمؽ اؾمتدٟم٧م ُمثالً  أن٤م: سمٛمٕمٜمك 

 ًمٙمـ-- آظمره إمم قمنمة-- مخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م ؾم٠مؾم٤محمؽ أن٤م! أظمل ي٤م: قمكم ومٕمرو٧م ُمٚمٚم٧م،

 -اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم وىمع هذا سمف، روٞم٧م أن٧م اًمذي وم٠مقمٓمٞمتؽ ظمٚمّمٜمل،

يـ ويِمؽمي وسمٞمٜمؽ سمٞمٜمل وؾمٞمط ي٠ميت أن أُم٤م   -جيقز ٓ هذا ىمٞمٛمتف، ُمـ سم٠مىمؾ قمٜمدي ُمـ اًمدَّ

 (  00:  10: 71.  178.  واًمٜمقر اهلدى) 

 األصخاص مـ جمؿقظة هبا يؼقم افتل اجلؿعقات حؽؿ

 جمٛمققم٦م جيتٛمع ُمثالً  قمٜمدٟم٤م يٕمٜمل سم٤مجلٛمٕمٞم٦م، يًٛمك ُم٤م طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمِمخص اًم٘م٤مدم اًمِمٝمر صمؿ ًمقاطمد، ويٕمٓمقه٤م اًمِمٝمر، آظمر ُم٤مئ٦م وجيٛمٕمقن أؿمخ٤مص،

 وهٙمذا؟ اًمث٤مين

 اشمٗم٤مق صقرة هٜم٤مك هؾ اعم٠ًمخ٦م، هذه ُمثؾ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م اًمٞمقم ص٤ٌمح ذم هذا، ُمٕمروف :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل اشمٗم٤مق يمٞمػ يٕمٜمل اًمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ سملم يمالم وٓإ اجلٛمٕمٞم٦م هذه قمغم
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 ٕن٦م ح٤مذا؟ جيقز، ٓ هذا سم٠من أضمٞم٥م اًم٤ًمقم٦م هذه إمم يٕمٜمل سم٘مقل أن٤م ُمثالً  يٕمٜمل 

 سم٤مب ُمـ ح٤مذا رسم٤م، ومٝمق ٟمٗمٕم٤مً  ضمرَّ  ىمرض يُمّؾ  سم٤مب ُمـ يٙمـ مل إذا اعم٘م٤مُمرة سم٤مب ُمـ

 يٙمقن ىمد اح٤مل، ُمـ اعمجٛمقع اًمِمٝمر آظمر ذم أظمذ أوهلؿ اًمٜم٤مس ُمـ ومزيد اعم٘م٤مُمرة؟

 ؿمٝمر، يمؾ ذم يدظمر ُم٤م ٟم٦ًٌم طم٥ًم قمغم أو اجلَّمقم٦م طم٥ًم قمغم أخٗملم يٙمقن ىمد أخػ

 أيمثر وُم٤م ؾم٥ٌم، ًمف يٕمرض أن يٛمٙمـ هذا أخقوم٤مً  وم٠مظمذ ُمثالً  ُم٤مئ٦م دومع يم٤من اًمذي هذا

 يٛمٙمـ ؿمئ أؾمقأ  يٕمٜمل اجلٛمٕمٞم٦م، هذه ذم اؾمتٛمراره وسملم سمٞمٜمف حتقل اًمتل إؾم٤ٌمب

 -اعمقت هق اًمٕم٤ٌمد سمف ىُمٝمر رء وأىمٝمر شمّمقره،

 طم٤ًمب قمغم ُأظمذت هل ايش إًمقف ومٝمذه أخقف، أظمذ ُم٤م ُم٘م٤مسمؾ هذا ـمٞم٥م، 

 -اعم٘م٤مُمرة ويِمٌف اعمخ٤مـمره ُيِْمٌف هذا أظمريـ،

 همػم طم٤مًم٦م ذم وًمق إٟم٤ًمن يمؾ ًمٌٞم٤من ٟمٔم٤مم ُمٜمٝم٩م، يٕمٜمل هٜم٤مك ذم يم٤من إذا ًمٙمـ 

 ٓ أن سمحٞم٨م ظم٤مص٦م، ُمٕم٤مُمٚمف ًمف ؿمٝمري٤مً  اًمدومع ذم يًتٛمر أن قمـ اٟم٘مٓمع ُمثالً  ـمٌٞمٕمٞم٦م،

 ومٞمٜمدُمقن أظمريـ طم٤ًمب قمغم إًُمقف أظمذ اًمذي يٙمقن وٓ اعمِمؽميملم، أطمد يٜمٔمٚمؿ

 -ُمٜمدم طملم وٓت

 مل وم٢مذا ٟمٕمؿ، أي ٟمٔم٤مم أخكم، هذا يًٛمقا  ُم٤م ُمثالً  ذم ؾم١مازم ُمـ ىمّمدت ُم٤مذا ومٝمٛم٧م 

 -وم٘مط اشمٗم٤مق هذا ٟمٔم٤مم ذم ُم٤م وأفمـ ُم٘م٤مُمرة، اًم٘مْمٞم٦م ُم٘م٤مُمرة وم٤مًم٘مْمٞم٦م ٟمٔم٤مُم٤مً  هٜم٤مك يٙمـ

 -ُمثالً  ؿمٝمقد قمٚمٞمٝم٤م[ ويٙمقن اًمنموط يٙمتٌقا  يٕمٜمل] :ُمداظمٚم٦م

 اعم١مُمٜمقن» اعمًٚمؿ سملم اًمٙمالم أنتؿ شمٕمرومقا  ذقم٤مً  ٕنف ُمِمٙمٚم٦م: سمتحؾ ُم٤م اًمٙمت٤مسم٦م :اًمِمٞمخ

 -واحلذر احلٞمٓم٦م سم٤مب ُمـ هق اًمٞمقم ويمت٤مسم٦م شمٙمت٥م، مل أو يمت٧ٌم ؾمقاءً ش ذوـمٝمؿ قمٜمد

 -احلروف قمغم اًمٜم٘م٤مط ووع اًمٞمقم ي٘م٤مل يمَّم سم٤مًمٙمت٤مسم٦م أريد أن٤م ًمٙمـ 

 -شمقذم إذا أنف شمقوٞمح :ُمداظمٚم٦م

 -آظمره إمم ُمرض إذا ؾم٤مومر إذا هم٤مب إذا هق، هذا أجقه :اًمِمٞمخ

 -اًمْمقاسمط هبذه يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -اعم٠ًمخ٦م سمتٝمقن :اًمِمٞمخ
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 إمم ذيمرشمف، اًمذي اًم٥ًٌم إمم ٟمْمٞمػ أن ٟمريد يٕمٜمل آظمر، أُمر هٜم٤مك يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ٓ أنف اقمت٘مد يمذًمؽ وهذا وصم٤مًمث٤ًم، وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، ي٠مظمذ ُمـ ذم اًم٘مرقم٦م دمري هٜم٤مك أن

 أظمذ ممـ طمٔمف ي٘مٌض ُمتآظمر ُمٌٚمٖمف ي٠مظمذ اًمقىم٧م آظمر ذم ي٠ميت اًمذي هٜم٤مك ٕن جيقز،

 سم٤مب ُمـ وم٠مطمدهؿ ؿمٝمري٤مً  وٟمدومع أؿمخ٤مص قمنمه يٙمقن ح٤م ؿمخص صم٤مين أو إُمر أول

 طمّم٦م، أول ي٠مظمذ أن ظمػًما  اهلل ضمزاك ذيمرت اًمذي ٟمٗمس ذم شمدظمؾ ويمذًمؽ اًم٘مرقم٦م،

 وىم٧م هٜم٤مك ذم طمّم٦م آظمر ي٠مظمذ أن يريد يمذًمؽ اًم٘مرقم٦م ذم يمذًمؽ يٓمٚمع واطمد وآظمر

 -يًتٗمٞمد اًمٗمٚمقس ُيِمٖمؾ سم٤مٕول أظمذ اًمكم أنف يًتٓمٞمع أؿمٝمر قمنمه

 -وٌٓمٝم٤م يٛمٙمـ أجْم٤مً  هذه إيف، :اًمِمٞمخ

 -وقاسمط[ رضوري] :ُمداظمٚم٦م

 -٦مومٚمت٤مٟم اعم٠ًمخ٦م ُمٌلم ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 ( 00: 12: 01. 177. واًمٜمقر اهلدى)





 اهلفار ًع املعاًالت





 221 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اعمٕم٤مُمالت ُمع اًمٙمٗم٤مر 

 مؽاشبفؿ بخبث افعؾؿ مع افؽػار معامؾة جقاز

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ

 ًمف يم٤من وًم٘مد ومٞمجٞم٥م، اًمًٜمخ٦م واإله٤مًم٦م اًمِمٕمػم ظمٌز إمم يدقمك اهلل رؾمقل يم٤من» 

 ش-ُم٤مت طمتك يٗمٙمٝم٤م ُم٤م وضمد ومَّم هيقدي قمٜمد درع

 سمخ٨ٌم اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمٕم٤مُمٚم٦م ضمقاز: احلدي٨م هذا ُمـ وي١مظمذ [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٙم٤مومر ُمـ وإضم٤مرشمف وسمٞمٕمف اًمًالح رهـ جيقز ويمذًمؽ ُمٕم٤مُمالهتؿ، ووم٤ًمد ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ

ء جيقز ويمذًمؽ طمرسمٞم٤ًم، يٙمـ مل إذا  -احلي ذم اًمرهـ وضمقاز ٕضمؾ، اًمنما

 ( احل٤مؿمٞم٦م ذم 277 ص اًمِمَّمئؾ خمتٍم)





 اهرافضة ًع اهتحارة





 229 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمتج٤مرة ُمع اًمراومْم٦م 

 ـاكت إذا افراؾضة مـتجات رشاء ترك وافزاء افقٓء مـ هؾ

 مثاًل؟ ـاخلبز مصاكع فدهيؿ

ء شمرك واًمؼماء اًمقٓء ُمـ هؾ :اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م  يم٤مٟم٧م إذا اًمراومْم٦م ُمٜمتج٤مت ذا

 ُمثاًل؟ يم٤مخلٌز ُمّم٤مٟمع ًمدهيؿ

ر إمم ي١مدي ذًمؽ يم٤من إذا :اًمِمٞمخ  -جيقز ومال سم٤معمًٚمٛملم اإلرضا

 ُمٜمٝمؿ ٟمِمؽمي ومٝمؾ ؾمٕمقديقن وهؿ راومْم٦م، أصح٤مهب٤م ُمّم٤مٟمع هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمـ همػمه، ُمـ أـمٞم٥م يٙمقن ىمد اخلٌز هذا صٜمع أن أضمؾ ُمـ همػمه أو ُمثاًل  اخلٌز

 ىمقًمف؟ يّمح ومٝمؾ واًمؼماء، اًمقٓء ُمـ هذا: وي٘مقل شمقرقًم٤م،: وي٘مقل يؽميمف ىمد اإلٟم٤ًمن

 -جيقز ومال سم٤معمًٚمٛملم اإلرضار إمم ي١مدي ذًمؽ يم٤من إذا اًم٤ًمسمؼ، سم٤مًمنمط ىمٚمتف :اًمِمٞمخ

 -ٓ أو يي هق هؾ ٟمٕمٚمؿ ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -وهٙمذا ظمٌزهؿ وشمٙمًٞمد أومرادهؿ شمٕمٓمٞمؾ: يٕمٜمل اًمنماء، قمدم وم٤مٓطمتٞم٤مط إًذا :اًمِمٞمخ

 (00:78:28.أ70: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افراؾضة مـ افؼاء حؽؿ

 ي٘م٤مرب سمَّم راوميض أي ؿمٞمٕمل قمٜمد صمٛمٜم٤مً  أىمؾ ومقضمده ؿمٞمئ٤مً  يِمؽمي أن يريد :اًم١ًمال

 اخلٞم٤مر؟ قمغم هق أم ًمُٞم١ْمضَمر، وُيْٓمٕمؿ ُمٜمف يِمؽمي ومٝمؾ ُمًٙملم، مخًلم إـمٕم٤مم

 ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ٕنف ُمٜمف: يِمؽمي واطمد سمًٕمر يم٤من ًمق اح٤مٟمع ؿمق يِمؽمي :اجلقاب

 ومٞمٛمٙمـ أىمؾ اًمثٛمـ يم٤من إذا ومٌخ٤مص٦م ؿمٞمٕم٦م، أو يمٗم٤مراً  اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا  ضم٤مئز، اعمًٚمٛملم همػم

 اعمًٚمٛملم، سمٕمض إمم اإلطم٤ًمن ذم اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمَّم اًمًٕمريـ سملم اًمٗمرق اؾمتثَّمر

 -ٟمٕمؿ

 اًمِمٞمٕمل؟ إرسم٤مح قمـ سمٕمٞمداً  يٌ٘مل أن: هٜم٤م وم٘مف ذم :ُمداظمٚم٦م



 270   اًمتج٤مرة ُمع اًمراومْم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 -اجلقاب أظمذت :اًمِمٞمخ

 (  00:  08:  71. 711.واًمٜمقر اهلدى) 

 (ادزايدة)ادزاد بقع

 ومٞمف، اًمنمقمل احلٙمؿ ٟمٕمرف أن ٟمريد اًمٌٞمقع ُمـ ٟمقع هٜم٤مك ؿمٞمخٜم٤م، :اعمٚم٘مل

ء يريد اًمذيـ جيتٛمع أن: صقرشمف  اؾمٛمف، يٙمت٥م ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ صمؿ ىم٤مقم٦م، ذم اعمٌٞمع ذا

 -ي٘مؽمطمف اًمذي اًمًٕمر ويٙمت٥م

ء أراد إذا ُمثالً    صمؿ آٓف، قمنمة أو آٓف شمًٕم٦م أو آٓف صمَّمٟمٞم٦م يٙمت٥م ؾمٞم٤مرة ذا

 أو ُمثالً  اًمًٞم٤مرة ًمف شُم٤ٌمع اًمذي هق ؾمٕمر أيمؼم أقمٓمك وم٤مًمذي شمٙمِمػ، صمؿ إوراق دمٛمع

 -اعمٌٞمع

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم ضم٤مئز اًمٌٞمقع ُمـ اًمٜمقع هذا ومٝمؾ :اعمٚم٘مل

 واىمٕمٞم٦م، طم٘مٞم٘مٞم٦م صقرة هل قمٜمٝم٤م شمتٙمٚمؿ أن٧م اًمتل اًمّمقرة يم٤مٟم٧م إذا :اًمِمٞمخ

ء، ٟمزًمقا  اًمذيـ إـمراف سملم آشمٗم٤مق أو اًمتالقم٥م ُمـ رء هٜم٤مك وًمٞمس  سمًٕمر ًمٚمنما

د يٕمٜمل ء إمم اًمقصقل يرا  ُمـ رء هٜم٤مك يٙمـ مل إذا أثَّمن، سم٠مىمؾ اعمٌٞمققم٦م احل٤مضم٦م ذا

 -اًمٕمٚمٜمٞم٦م اعمزايدة سمٞمع ُمـ أصٗمك هذا سمؾ اعمزايدة، سمٞمع سم٤مب ُمـ ٕنف ضم٤مئز: ومٝمق ذًمؽ

 ُمع سمٕمْمٝمؿ ويتٗم٘مقن يتَّمًم١مون جيتٛمٕمقن اًمذيـ أطمٞم٤مٟم٤مً  أنف ٟمدري ٟمحـ ًمٙمـ 

 طمتك آظمره إمم ؾمت٦م سمٞمدومع اًمث٤مين مخ٦ًم ُمثالً  سمٞمدومع واطمد سم٠منف ويتٔم٤مهرون سمٕمض،

 وهق إقمغم، سم٤مًمًٕمر يٌٞمٕمف أنف سم٠مَ  ومٞمْمٓمر صمالصمَّمئ٦م، ُم٤مئتلم سمٞمًقى هق ح٤مئ٦م، وصٚمقا 

ء، ٟمزًمقا  اًمذيـ اجلَّمقم٦م سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ ؾمٕمر احل٘مٞم٘م٦م  ًمٞمس يم٤من إذا: وم٤مًمِم٤مهد ًمٚمنما

 -ضم٤مئز وم٤مًمٌٞمع شمدًمٞمس هٜم٤مك

 ( 00:  29:  22. 719.واًمٜمقر اهلدى)



 االدخار أنظٌة





 277 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   أنٔمٛم٦م آدظم٤مر 

 افؼـات تػعؾفا افتل اإلدخار أكظؿة حؽؿ

 اًمتقوٞمح: سمٕمض ًمٙمـ اهل٤مشمػ، قمغم قمكم إخ إي٤مه ؾم٠مخؽ اًمذي اًم١ًمال :اعمٚم٘مل

 اًمٜمٔم٤مم وهذا هب٤م، أقمٛمؾ اًمتل سم٤مًمنميم٦م اعمقفمٗملم ُمـ يمٌػم قمدد يٜمتٔمره٤م اإلضم٤مسم٦م ٕن

 أقمٛمؾ اًمٌٚمد، هذا ذم طمتك اخلٚمٞم٩م دول ذم وظم٤مص٦م اًمنميم٤مت، ُمـ يمثػم قمدد سمف يتٕم٤مُمؾ

 -ٟمٗمط ذيم٦م سم٤مًمنميم٦م

 -ٟمٗمط :اًمِمٞمخ

ـ أنٔمٛم٦م، قمدة أو ممٞمزات قمدة هل٤م اًمنميم٦م- ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل  اًمٕمالج ًمٚمٛمقفمػ شُم١َمُمر

ـ اعمج٤مين،  أن اًمنميم٦م ومرأت آُمتٞم٤مزات، هذه آظمر إمم ُم١مصم٨م ؾمٙمـ ًمٚمٛمقفمػ شُم١َمُمر

ظم٤مر ٟمٔم٤مم شمْمع تف واؾمتثَّمر، ادر  قمغم اؾمٛمف ُمـ يِمتٛمؾ اًمٜمٔم٤مم عمقفمٗمٞمٝم٤م، آؾمؿ هبذا ؾمٛمَّ

 ًمٞمس وهذا سم٤مًمٌٜمقك، ُم٤ٌمذة صٚم٦م ذات رسمقي٦م أنٔمٛمف قمغم ىم٤مئؿ اؾمتثَّمري ٟمٔم٤مم ٟمٔم٤مُملم،

 -ًمالؾمتٗمت٤مء حمالً 

 -مجٞمؾ :اًمِمٞمخ

 -احلٙمؿ ومقاوح :اعمٚم٘مل

 -مجٞمؾ :اًمِمٞمخ

ظم٤مر ٟمٔم٤مم ومٝمق اًمث٤مين اًمٜمٔم٤مم أُم٤م :اعمٚم٘مل  إن اعمقفمػ، رهم٦ٌم قمغم ُمٌٜمل وشمقومػم ادر

 -اخلٞم٤مر ومٚمف يِمؽمك ٓ أو يِمؽمك أن أراد

 -مجٞمؾ :اًمِمٞمخ

 إمم اعمٞم٦م، ذم 20 إمم 2 ُمـ اًمِمٝمري راشمٌف ُمـ ٟم٦ًٌم اىمتٓم٤مع قمغم ي٘مقم وهق :اعمٚم٘مل

 -اح٤مئ٦م ذم قمنمة

  واطمد ُمـ :اًمِمٞمخ

 اًمنميم٦م، ُم٤مل رأس ذم ويٌ٘مك اًمنميم٦م شم٘متٓمٕمف راشمٌف، ُمـ سم٤مح٤مئ٦م قمنمة إمم :اعمٚم٘مل

ظمره يرهم٥م عمـ يِمؽمك أن يريد عمـ إي٤مه شمٕمٓمٞمف ٓ يٕمٜمل  ُمقفمػ ومٙمؾ ًمٚمٛمقفمػ، وشَمدَّ



 271   أنٔمٛم٦م آدظم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 صقرشم٤من شمقضمد وهٜم٤م اًمتقومػم، ُمـ ًمف ص٤مر ؿمٝمر يمؾ سمٙمؿ اعمح٤مؾم٦ٌم ىمًؿ ذم طم٤ًمب ًمف

 -اعم٤ٌمًمغ هبذه ًمالٟمتٗم٤مع

ً، :اًمِمٞمخ  -اًمث٤مٟمٞم٦م ىمٌؾ اًمٚمرـل هذه اًمّمقرة ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م قمٗمقا

 اًمّمقرة أن- آدظم٤مر صقرة هل اًمٚمرـل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ذم ٟمحـ ٓ، :اعمٚم٘مل

 -ًمالؾمتٗمت٤مء حمالً  ًمٞم٧ًم سم٤مًمٌٜمقك اعمتّمٚم٦م آؾمتثَّمر هل اًمكم إومم

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -احلٙمؿ واوح٦م ومٝمل :اعمٚم٘مل

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

ظم٤مر ٟمٔم٤مم وهق اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمّمقرة قمـ اًم١ًمال :اعمٚم٘مل  راشم٥م ُمـ ي٘متٓمع اًمذي آدر

 -سم٤مح٤مئ٦م قمنمة اعمقفمػ

 -قمنمة إمم واطمد ُمـ هق ه٤مًمٚمرـل :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -اح٤مئ٦م ذم قمنمة ًمٜمٗمرض :اعمٚم٘مل

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

ع- اح٤مئ٦م ذم قمنمة أىمّم٤مه ٕنف :اعمٚم٘مل  اعمقفمػ يٜمتٗمع ًمالٟمتٗم٤مع أن ًمف، وشُمـَجٛمَّ

ظمرة، اًمٗمٚمقس هبذه ظم٤مره ُمـ سم٤مٟٓمتٗم٤مع ُمِمؽمك ُمقفمػ ٕير  يًٛمح ٓ اعمدَّ  قمٜمد إٓ ادر

 -صقرة هذه اإلىم٤مًم٦م، أو سم٤مٓؾمت٘م٤مًم٦م ؾمقاء ظمدُمتف، اٟمتٝم٤مء

ظم٤مره سمًح٥م ًمف ُيًٛمح اًمث٤مٟمٞم٦م واًمّمقرة   اح٤مئ٦م ذم مخًلم ادظم٤مره ُمـ ىمًؿ ادر

 -إىم٤مًم٦م أو اؾمت٘م٤مًم٦م دون قمٛمٚمف رأس قمغم وهق يِم٤مء وىم٧م أي ذم وم٘مط،



 271 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   أنٔمٛم٦م آدظم٤مر 

ظم٤مر هبذا ُمتٕمٚمؼ شمٜمٌٞمف وهٜم٤مك   ادظم٤مره ُمـ ؾمح٥م ؾمقاء اعمقفمػ أن وهق آدر

 قمغم زي٤مدة ُمٙم٤موم٠مة، اًمنميم٦م شمٕمٓمٞمف أىمٞمؾ أو اؾمت٘م٤مل أو قمٛمٚمف، رأس قمغم وضمقده أثٜم٤مء

 ذم اؿمؽمايمف سمًٜمقات ُمرشمٌٓم٦م ًمٞم٧ًم اعمٙم٤موم٠مة وهذه ؿمخص ًمٜمٗمرض ادظم٤مره، ُم٘مدار

 مخس سمٕمد اؿمؽمك وًمٙمٜمف ؾمٜمقات، قمنم سم٤مًمنميم٦م ظمؼمة ًمف هق يٙمقن ىمد ٕنف اًمٜمٔم٤مم:

 -شمقفمٞمٗمف ُمـ ؾمٜمقات

 أجش؟ ًمٞم٧ًم أقمد قمٗمقاً  :اًمِمٞمخ

 -اًمٜمٔم٤مم ذم اؿمؽمايمف ؾمٜمقات سمٕمدد ُمرشمٌٓم٦م ًمٞم٧ًم :اعمٚم٘مل

 -آه :اًمِمٞمخ

ظم٤مر، ٟمٔم٤مم :اعمٚم٘مل  -اًمنميم٦م ذم ظمؼمشمف ؾمٜمقات سمٕمدد ُمرشمٌٓم٦م هل سمؾ آدر

 -آه :اًمِمٞمخ

 اّدظم٤مره ي٠مظمذ اًمنميم٦م، ذم ظمؼمة واطمدة ؾمٜم٦م- ُمتدرضم٦م اعمٙم٤موم٠مة هذه ـمٌٕم٤مً  :اعمٚم٘مل

 مخس سمٕمد ُمثاًل، ؾمٜمقات مخس- ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤موم٠مة اًمنميم٦م شمٕمٓمٞمف اح٤مئ٦م، ذم مخ٦ًم+  زائد

 ُمـ اح٤مئ٦م ذم مخًلم إمم سم٤مإلو٤موم٦م ادظمره ُم٤م ُم٘مدار ي٠مظمذ اًمنميم٦م ذم ظمؼمة ؾمٜمقات

 أو وم٤مؾمت٘م٤مل اًمنميم٦م ذم ظمؼمشمف ُمـ قم٤مُم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م قمنم أرسمٕم٦م سمٕمد ادظم٤مره، ُم٘مدار

 -ّٓدظم٤مره سم٤مًمٜم٦ًٌم اح٤مئ٦م ذم ُم٤مئ٦م ي٠مظمذ أىمٞمؾ

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 شمقفمٞمٗمف، سمداي٦م ُمٜمذ واؿمؽمك اًمٕم٤مم، هذا ذم شمقفمػ ؿمخص أنف ًمٜمٗمرض :اعمٚم٘مل

 شمقفمػ آظمر وؿمخص- أظمرى أخػ ُم٤مئ٦م ي٠مظمذ أخػ، ُم٤مئ٦م ووّمر قم٤مُم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م ومٌٕمد

 ي٠مظمذ أخٗم٤ًم: ووومَّر قمنم اًمراسمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم ؾمٜم٦م آظمر ذم اؿمؽمك وًمٙمـ اًمٞمقم، ٟمٗمس ذم ُمٕمف

 سمًٜمقات ُمرشمٌٓم٦م ًمٞم٧ًم هل ًمذًمؽ اح٤مئ٦م: ذم ُم٤مئ٦م اًمٜم٦ًٌم ٟمٗمس ي٠مظمذان آصمٜم٤من أخٗم٤ًم،

 -اًمنميم٦م ذم ظمؼمشمف سمًٜمقات ُمرشمٌٓم٦م هل سمؾ اًمٜمٔم٤مم، ذم آؿمؽماك

 -أجقه :اًمِمٞمخ
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 طمٙمؿ ُم٤م :اًم١ًمال أن- ىمٚمٜم٤م هذا ؾمٜم٦م، قمٚمٞمف ُمرّ  ُمـ يمذًمؽ- ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 طمٙمؿ ُم٤م: اًمث٤مين واًم١ًمال اًمٜمٔم٤مم؟ هذا ذم آؿمؽماك

 -سم٤مٕول سَم٠مَ  ظمٚمٞمٜم٤م اًمث٤مين اًم١ًمال ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

ظمر سمَّم قمالىم٦م ًمف ًمٞمس اعمقفمػ، هلذا يٕمٓمك اًمذي هذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ  ُمـ ًمف ادُّ

 -ُمٜمف واؾمتٗم٤مدت اًمنميم٦م أؿمٖمٚمتف ُم٤مل،

دة سمٜم٦ًٌم ُمقوقع اًمٜمٔم٤مم :اعمٚم٘مل  -ظمؼمشمف ؾمٜمقات قمغم ُُمـَحدَّ

 سمٕمد واوح٤مً  اجلقاب يٙمقن أن أرضمق ًمٙمـ قمكّم، شمٕمٞمد ٓ أن أرضمق ٓ، :اًمِمٞمخ

 - اًم١ًمال ومٝمؿ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 -ُمقفمٗم٤مً  ؾمٜم٦م قمنمون قمٚمٞمف ُم٣م اًمذي اًمرضمؾ هذا :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

ظمر :اًمِمٞمخ ظمر وم٤مًمذي ىمٚم٧م، يمَّم اح٤مئ٦م ذم قمنمة إمم واطمد ُمـ ًمف وادُّ  واطمد ًمف ادُّ

ظمر اًمذي ذاك ُمـ سم٠مىمؾ ؾمُٞمٙم٤موم٠م  -قمنمة سم٤مح٤مئ٦م ًمف ادُّ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

  اًمنميم٦م؟ شم٠مظمذه٤م أجـ ُمـ اعمٙم٤موم٠مة هذه ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 -ُم٤مهل٤م رأس ُمـ :اعمٚم٘مل

 ُم٤مهل٤م؟ رأس ُمـ :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل
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 وقمٛمرو، وسمٙمر زيد ُمـ اعمدظمرات هبذه اًمنميم٦م ومٕمٚم٧م ُم٤مذا ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 يقوع مل ـمٌٕم٤مً  أظمرى؟ أو سمٓمري٘م٦م هب٤م وشم٤مضمرت ؿمٖمٚمتٝم٤م وإٓ أُم٤مٟم٦م صٜمدوق ذم ووٕمتف

 -أُم٤مٟم٦م صٜمدوق ذم اح٤مل هذا

 -أُم٤مٟم٦م صٜمدوق ذم يقوع ٓ أقمت٘مد ُم٤م قمغم :اعمٚم٘مل

 -ُمٗمٝمقم هذا :اًمِمٞمخ

 -اًمٞم٤مسم٤من ذم ُم٘مّره٤م اًمنميم٦م ٕنف :اعمٚم٘مل

 اعمقفمٗملم يمثرة ٟم٦ًٌم قمغم ه٤مًمٚمرـل ه٤معمدظمرات ه٤مدول اعمقفمٗملم: إذاً  إذاً  :اًمِمٞمخ

 يمٌػمة ًمٞم٧ًم يمٌػمة أو ضمداً  يمٌػمة اح٤مل ُمـ جمٛمققم٦م اًمنميم٦م قمٜمد يٙمقن راح وىمٚمرتٝمؿ،

 -ُم٤مهل٤م رأس إمم ؾمتْمٛمف هل اًم٤ٌمل ذم خيٓمر ومٞمَّم اح٤مل وهذا ضمدًا،

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 إٟمف آٟمٗم٤ًم، أظمقٟم٤م قمٜمٝم٤م ؾم٠مل اًمتل ًمٚمقرىم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمَّم ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ :اًمِمٞمخ

 ومٞمٜمٔمر ُمًٛمك، قمغم اؾمَّمً  إؾمالُمل سمٜمؽ هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا سم٤مًمٌٜمقك، قمالىم٦م هل٤م اًمقرىم٦م هذه

 ٓ أهن٤م أقمت٘مد سمٕم٤مُم٦م، اًمنميم٤مت أن ٓ؟ أو اًمنمع خي٤مًمػ مم٤م رء هٜم٤مك هؾ سم٘مك

 شمٗمرق وٓ قم٤معمٞم٦م، سمٌٜمقك أو سمٌٜمؽ ُمرشمٌٓم٦م وهل إٓ دم٤مري٤مً  قمٛمالً  شمٕمٛمؾ أن يٛمٙمـ

 - يٕمٜمل اًمتٕم٤مُمؾ، طمٞم٨م ُمـ سمريٓم٤مين سمٜمؽ أو إؾمالُمل سمٜمؽ سملم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

 -إؾمالُمل اإلؾمالُمل يم٤من إن هذا :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -إؾمالُمل اإلؾمالُمل يم٤من إن طمتك هذا :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٜمف ُمٗمروغ هذا آه، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

ظمر، اًمذي اح٤مل هذا إٟمف سم٘مقل أن٤م: وم٢مذاً  وم٤معم٘مّمقد، :اًمِمٞمخ  أيمؾ قمغم إقم٤مٟم٦م ومٞمف: أوًٓ  ُيدَّ

ن ٟمحـ ،شوُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وٟمذيمر اًمرسم٤م،  ٟمريد ٔا
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 هؿ أهنؿ أظمِمك اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم أن٤م ًمٙمـ اًمرسم٤م، همػمهؿ ي١ميمٚمقن اعمقفمٗملم ه١مٓء إن: ٟم٘مقل أن

 اًمنميم٦م ٕنف يم٤مًمنميم٦م: اًمرسم٤م ُي١ْميمِٚمقن أهنؿ ذهٜمل، ذم ضمداً  واوح ومٛمٌدئٞم٤مً  اًمرسم٤م، ي٠ميمٚمقن أنٗمًٝمؿ

ٜمؽ، ذم اح٤مل شمْمع طمٞمٜمَّم ٜمقك، ىم٤مُم٧م أيمت٤مومٝم٤م قمغم اًمنميم٤مت ُمـ وأُمث٤مهل٤م ومٝمل اًٌم  ؾمحٌقا  ومٚمق اًم

ٜمقك، أومٚم٧ًم أُمقاهلؿ رؤوس  -صح اًٌم

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 -اًمرسم٤م ُي١ميمِٚمقن هؿ هب٤م واعمتٕم٤موٟمقن اًمنميم٦م إذاً  ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 سم٤مظمتٞم٤مرهؿ ي٘متٓمع ح٤م اًمنميم٦م، ذم اعمدظمرون اعمقفمٗمقن ه١مٓء شُمرى: ٟمٕمقد أن 

 -ؾم١مال هٜم٤م اًمرسم٤م؟ ي٠ميمٚمقن أٓ راشمٌٝمؿ ُمـ

 -ـمٌٕم٤مً  ٔظمر ؿمخص ُمـ خيتٚمػ هذا :ُمداظمٚم٦م

 -ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -ىمٚم٧م يمَّم ٟم٘مقل ٟمحـ ٓ، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ قمنمة، إمم هٞمؽ---  اصمٜملم واطمد، اح٤مئ٦م ذم واطمد، ُمِمؽميمقن :اًمِمٞمخ

 -ه١مٓء قمغم

 ؾمٜم٦م يمذا سمٕمد اًمنميم٦م، يؽمك طملم يٕمٜمل يقومر أن اعمقفمػ هدف يٙمقن ىمد :اعمٚم٘مل

 -ومٞم٤ًمقمده ًمف ُمقومراً  ُمٌٚمٖم٤مً  جيد

 اًمنميم٦م ومت٠ميت ظمدُمتف، هن٤مي٦م ذم ًمف ُُمّدظمراً  ُمٌٚمٖم٤مً  جيد أن هق اعمقفمػ هدف يٕمٜمل 

 -أيمثر ُمش يٕمٜمل شمقوٞمح جمرد هذا- ًمؽ زي٤مدة ٟم٦ًٌم هذه: وشم٘مقل

 اًمتقوٞمح؟ هذا ؾمٌؼ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ؾمٌؼ أقمت٘مد :اعمٚم٘مل

 -ًمٙمـ- اًمتقوٞمح ؾمٌؼ أنف أفمـ :اًمِمٞمخ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اعمٚم٘مل
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 -إيْم٤مطم٤مً  أو شمقوٞمح٤مً  ٟمزداد ظمٚمٞمٜم٤م :اًمِمٞمخ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اعمٚم٘مل

ظمر ُم٤م جمٛمقع يم٤من ؾمٜم٦م، قمنميـ شمقفمػ اًمذي أن ٟمٗمؽمض :اًمِمٞمخ  قمنمة ًمف ادُّ

 ؾم٤مقمد أنف اعمخ٤مًمٗم٦م ذم وم٤مُٕمر سمٕمٞمٜمٝم٤م، ي٠مظمذه٤م يم٤من إن آٓف اًمٕمنمة هذه آٓف،

 - ومٝمٜم٤م ظم٤مصتف آٓف سم٤مًمٕمنمة شمتٕم٤مُمؾ أن قمغم اًمنميم٦م

 - قمغم أقم٤من :اعمٚم٘مل

 - آٟمٗم٤مً  ىمٚمتف ُم٤م ورد :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 واوح همػم يٙمقن ىمد واوح٤ًم، أظمذشمف ُم٤م أن إمم أن٤م ه٤مًمٚمرـل اًم١ًمال ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمٝم٤م؟ زي٤مدةً  ي٠مظمذ أم وم٘مط آٓف اًمٕمنمة ي٠مظمذ هق هؾ ومٝمٛمتف، ُم٤م ًمٙمـ واوح أو

 -قمٚمٞمٝم٤م وزي٤مدة آٓف قمنمة ي٠مظمذ :اعمٚم٘مل

 -أن٤م ؾم١مازم هذا إي :اًمِمٞمخ

 -ظمؼمشمف طم٥ًم زي٤مدة :اعمٚم٘مل

  اًمرسم٤م؟ ي٠ميمؾ هق سم٤مب ُمـ أخٞمس اًمزي٤مدة، هذه :اًمِمٞمخ

 -آه :اعمٚم٘مل

 اًمزي٤مدة؟ هذه ضم٤مءت أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 -هلؿ ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤موم٠مة شمًٛمٞمٝم٤م اًمنميم٦م :اعمٚم٘مل

 !سمٞمٝمٛمٜم٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 -سمٞمٕم٤مً  اًمرسم٤م يًٛمقن :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل
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ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿ :اًمِمٞمخ ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم سَم٤م َوطَمرَّ  سمٞمًٛمقا  ؿمق سمٞمٝمٛمٜم٤م ُم٤م ،[271:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمرر

 ُمٖمزو اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل اًمٞمقم احل٘مٞم٘م٦م ٕنف ضم٤مٟم٤ًٌم: اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ٟمدع أن ٟمحـ هٜم٤م،

 اًمذيـ اًمٙمٗمر، سمالد ُمـ شم٠متٞمٜم٤م اعمٕم٤مُمالت هذه اًمٙمٗمر، سمالد ُمـ شمردٟم٤م سمٛمٕم٤مُمالت

 ه١مٓء ذم ـمٕمـ هق شم٤ٌميٜمٝمَّم ُمع ًمٙمٜمٝمَّم ُمت٤ٌميٜمتلم، اصمٜمتلم سمّمٗمتلم وضمؾ قمز اهلل وصٗمٝمؿ

 -اًمٙمٗم٤مر

ـَ  فَم٤مِهًرا  َيْٕمَٚمُٛمقنَ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف: إومم اًمّمٗم٦م  ْٟمٞم٤َم احْلَٞم٤َمةِ  ُِم ـِ  َوُهؿْ  اًمدُّ  قَم

 ضمٝمقدهؿ أومرهمقا  ٕهنؿ ومٞمٝمؿ: ىمدح ؿمؽ سمال هذا ،[7:اًمروم﴾ ]هَم٤مومُِٚمقنَ  ُهؿْ  أظِمَرةِ 

 اًمقصػ ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ًمذًمؽ آظمرهتؿ: طم٤ًمب قمغم هذا ًمٙمـ دٟمٞم٤مهؿ، إلدظم٤مر

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿هلؿ أظمر ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ  اّللَّ

ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  ـَ  احْلَؼر  ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمتَّك اًْمِٙمت٤َمَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  اجْلِ  َيدٍ  قَم

 [-29:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ 

 ذم اعمًٚمٛمقن هب٤م اسمتكم أجْم٤مً  ُم٠ًمخ٦م إمم ٟمٜمت٘مؾ اعم٠ًمخ٦م، هذه قمٜمد ىمٚمٞمالً  ٟم٘مػ أن 

 قمغم اًمت٠مُملم اًمٕم٘م٤مرات قمغم شم٠مُملم احلٞم٤مة، قمغم سم٤مًمت٠مُملم يًٛمك ُم٤م وهق سمالدهؿ،

 -آظمره إمم اًمًٞم٤مرات

ٜم٤مً  أن ومٜمٗمؽمض   زُمـ ُم٣م ُم٤م صمؿ قمٚمٞمٝم٤م، شم٠مُملم ىمًط أول ودومع ؾمٞم٤مرة اؿمؽمى ُُم١مُمر

 ؾمٞم٘م٤مل ضم٤مء؟ أجـ ُمـ اًمتٕمقيض هذا إي٤مه٤م، ًمف ومٕمقوقا  حتٓمٞمؿ، ذ حتٓمٛم٧م إٓ ـمقيؾ

 اًمنميم٦م: وهق اًمٔم٤مهر ُمـ أقمٛمؼ يم٤من اًم١ًمال ًمٙمـ اًمنميم٦م، ُمـ: مت٤مًُم٤م أن٧م ىمٚم٧م يمَّم

 اعمِمؽميملم ُمـ ضم٤مءت اح٤مل هذا اجلٛمٞمع، ًمدى ُمٕمروف هٜم٤م اح٤مل، هبذا ضم٤مءت أجـ ُمـ

 ؿمخص أخػ ٟمٗمؽموٝمؿ اًمت٠مُملم ذيم٦م ذم يِمؽميمقن اًمذيـ ٕن اًمت٠مُملم: ذيم٦م ذم

 ُم٤م هذه ه٤مًمرؾمقم سمٞمدومٕمقا  سمٞمتٛمقا  واًمٌ٘م٤مي٤م طم٤مدصملم، طم٤مدث سمٞمٕمٛمٚمقا  اصمٜملم واطمد ُمثاًل،

 اًمتل اًمًٞم٤مرات صمٛمـ سمٞمقومروا وُمٜمٝم٤م ه٤مُٕمقال، اًمنميم٦م قمٜمد سمٞمتقومر طم٤مدث، سمٞمٕمٛمٚمقا 

 -اعمِمؽميملم سمٕمض ُمـ شمتحٓمؿ

 يمٜم٤م ُم٤م إمم أنت٘مؾ أن اًمّمقرة، هذه ذم اًمتٕمقيض هذا ضم٤مء أجـ ُمـ قمرومٜم٤م: إذاً  

ٚمقا  أهنؿ أقمت٘مد أن٤م اعمٙم٤موم٠مة، شمٚمؽ ضم٤مءت أو اًمتٕمقيض ذاك ضم٤مء أجـ ُمـ ومٞمف،  هذه ؿَمٖمَّ



 212 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   أنٔمٛم٦م آدظم٤مر 

 وسم٤مًمت٤مزم اًمرسم٤م، زاد أي سم٤مًمٗم٤مئدة، يًٛمقٟمف ُم٤م زادت اعمدظمر زاد ويمٚمَّم اعمدظمرات،

 -اًمٜم٦ًٌم ُمـ ذيمرت ُم٤م سمٞمٕمٓمقه

 أن سمتّمقر أفمـ، وُم٤م سمٕمد، شمٌلم ُم٤م رء هٜم٤مك يٙمقن أن إٓ سمتّمقر أن٤م: وم٢مذاً  

 -اًمرسم٤م وي١ميمٚمقن اًمرسم٤م ي٠ميمٚمقن اظمتٞم٤مراً  اعمدظمريـ ه١مٓء

 -آدظم٤مر هذا جيقز ٓ سم٤مًمت٤مزم وًمذًمؽ 

 ( 00:  08:  20. 719.واًمٜمقر اهلدى) 





 املناقصات





 211 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اعمٜم٤مىمّم٤مت 

 ادـاؿصة دم ادشارـة يريد َمـ ـؾ ِمـ يمخذ افذي ادبؾغ حؽؿ

 رده ظدم مع

 ُم٤م ٟمدري ٓ أُمر قمغم اًمزُم٤من هذا اًمٜم٤مس اقمت٤مد ؿمٞمخ، ي٤م اًمٜم٤مس اقمت٤مد :اعمٚم٘مل

 رؾمؿ يِمؽمط اعمٜم٤مىمّم٤مت ُمـ ُمٜم٤مىمّم٦م أي دظمقل قمٜمد أنف وهق أٓ اإلؾمالم، ذم طمٙمٛمف

 شمرد ٓ اعمتٜم٤مومًلم، أطمد قمغم اعمٜم٤مىمّم٦م شُمرد وقمٜمدُم٤م اعمٜم٤مىمّم٦م، هذه ذم ًمٚمدظمقل ُمٕملم

 -ؾمٚمٗم٤مً  دومٕمقه٤م اًمتل إُمقال شمٚمؽ إًمٞمٝمؿ

ئ٥م فمٜمل ذم شمٕمتؼم هذه :اًمِمٞمخ  -يم٤مًميا

ئ٥م   ُمـ شمٙمقن ىمد وسمٕمْمٝم٤م ُمٙمقس، هل هم٤مًمٌٝم٤م ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ قمٜمدي واًميا

ؾمؿ هذا إٟمف أدري ٓ وأن٤م إضمقر، ىمٌٞمؾ  ح٤مذا اًمٜم٤مس أوئلؽ قمغم ُيْٗمَرض اًمذي اًمرَّ

 -ومٞمف ٟمٜمٔمر أن ممٙمـ ح٤مذا؟: اًم١ًمال هذا قمـ وضمقاب قمٚمؿ قمٜمدك يم٤من وم٢من ض؟ُيْٗمرَ 

 أخػ مخًلم زم ص٤مر ُمٜم٤مىمّم٦م، ٟمزًم٧م ًمق يٕمٜمل ُمْمٛمقن، َُمْرسمح :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٌمء هذا ُمرسمحٝم٤م اعمٜم٤مىمّم٦م ذم يٕمٜمل ذيم٦م يمؾ ُمْمٛمقن، َُمْرسمح هذا ُمْمٛمقٟم٦م،

 -شمٕم٥م سمدون سمؽمسمح هل يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 --ًمٚمحٙمقُم٦م :ُمداظمٚم٦م

 -شمًٚمؿ ُم٘م٤مسمؾ ؿمٞمًٙم٤م شمدومع ُم٤م  اًمنميم٦م طمتك :ُمداظمٚم٦م

 واًمٓم٤ٌمقم٦م اًمقرق صمٛمـ ؿمٞمخٜم٤م، ضمزئل شمٕم٥م ومٝمٜم٤مك شمٕم٥م يم٤من ًمق :ُمداظمٚم٦م

 -ذًمؽ وٟمحق اإلقمالٟم٤مت قمغم سمٞم٘مقُمقا  اًمذيـ واعمقفمٗملم

 ظمٌػم وٓ سمت٤مضمرٍ  وًم٧ًم أتخٞمؾ أظمرى، سمٓمري٘م٦م اعمقوقع ٟمٕم٤مًم٩م ظمٚمٞمٜم٤م ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

ؿمؽماك ومُتِح ًمق أتخٞمؾ ًمٙمـ ىمْم٤مي٤م، هبٞمؽ  -ُم٤م ُمٗمًدة سمٞمؽمشم٥م ُم٤م اًمرؾمؿ هذا سمدون ٓا

 -اعمٜم٤مىمّم٦م ُمـ اًمنميم٦م قمغم :ُمداظمٚم٦م



 211   اعمٜم٤مىمّم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 -آه :اًمِمٞمخ

 -اعمٜم٤مىمّم٦م ذم داظمٚملم اًمٚمرـل قمدد سمٞمٙمثر :ُمداظمٚم٦م

 -شمًتٗمٞمد- ؿمٞمخٜم٤م ي٤م شمًتٗمٞمد :ُمداظمٚم٦م

م ُم٤م اًمنميم٤مت سمٕمض :ُمداظمٚم٦م  ومت٘مقل اًمرؾمقم، ٕضمؾ هذه، اعمٜم٤مىمّم٦م ٕضمؾ شُمَ٘مدر

 قمكمّ  شمرؾمق يٕمٜمل ُم٤م يٛمٙمـ ديٜم٤مر، مخًلم أو صمالصملم سمٛمٌٚمغ يمؾٍ  ذم اؿمؽميم٧م ًمق إين

 -ُمٜم٤مومس ُمِمجع ؾمٕمره٤م يٕمٜمل يٙمقن وم٘مد أصاًل، يِمؽميمقن ومَّم ُمٜم٤مىمّم٦م،

 ًمٌٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمثؾ شمٙمقن هل يٛمٙمـ- يٜمٗمع هق اًمٕمٙمس يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 زسم٤مئـ ُمـ أىمؾ زسم٤مئٜمف هذا اًمٜم٘مد، سمٞمع قمـ زي٤مدة اًمت٘مًٞمط سمٞمع سمٞمٌٞمع ه٤مًمكم اًمت٘مًٞمط،

 اًمت٘مًٞمط ُم٘م٤مسمؾ زايد سمٞم٠مظمذ ُم٤م يٕمٜمل اًمت٘مًٞمط، سمٜمٗمس أجْم٤مً  اًمٜم٘مد سمًٕمر سمٞمٌٞمع اًمٚمرـل

 ! أيمثر سمٞمٙمقٟمقا  ه٤مد ه٤مًمرؾمؿ أظمذوا ُم٤م إذا هذه اًمّمقرة يمذًمؽ أيمثر، زسم٤مئٜمف سمٞمٙمقن

 -ُمٜم٤مومس واًمًٕمر أيمثر زسم٤مئٜمف :ُمداظمٚم٦م

ُمر يم٤من إذا واهلل :اًمِمٞمخ  -سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ سم٤مب ُمـ يٕمٜمل سمٞمٙمقن يمذًمؽ، ٕا

 ( 00:  70:  20. 719.واًمٜمقر اهلدى) 



 اهلبة





 219 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اهل٦ٌم 

 (هبتف دم افعائد: )حديث ظؿقم

 -شُمٜمٝم٤م يث٥م مل ُم٤م هب٤م أطمؼ ومٝمق ه٦ٌم وه٥م ُمـ» [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 -وٕمٞمػ

 ذم يٕمقد يم٤مًمٙمٚم٥م هٌتف ذم اًمٕم٤مئد» :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف خم٤مًمػ واحلدي٨م[: اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 هبذا ختّمٞمّمف جيقز وٓ ومٞمٝم٤م، اًمرضمقع ُمـ اعمٜمع يٗمٞمد سمٕمٛمقُمف وم٢مٟمف قمٚمٞمف، ُمتٗمؼش ىمٞمئف

  -ًمْمٕمٗمف احلدي٨م

 (-110. 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 املوات إحياء





 217 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إطمٞم٤مء اعمقات 

 وافتحجر ادقات إحقاء بغ افػرق

 [: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 آدم سمـ حيٞمك سمٞمٜمٝمَّم اًمٗمرق سملم وىمد اًمتحجػم، همػم اإلطمٞم٤مء أن اقمٚمؿ: وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة

 أو ىمٚمٞم٤ٌم أو قمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م يًتخرج أن إرض وإطمٞم٤مء» : ش90 ص» وم٘م٤مل سمٞم٤من أطمًـ

 أو يزرقمٝم٤م ىمٌٚمف أطمد يد ذم شمٙمـ ومل شمزرع، مل أرض وهل اح٤مء، إًمٞمٝم٤م يًقق

 قمٓمٚمٝم٤م وإن ُمٚمٙمف، ُمـ خترج ٓ أبدا، ًمّم٤مطمٌٝم٤م ومٝمذه ًمٚمزرع، شمّمٚمح طمتك يًتخرضمٝم٤م

 رؾمقل ُمـ إذن ومٝمذا ،شًمف ومٝمل أرو٤م أطمٞم٤م ُمـ» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٕن ذًمؽ، سمٕمد

 واًمتحجػم،» :ىم٤ملش ؿم٤مء إن يٌٞمٕمٝم٤م أن وًمف ًمقرصمتف ومٝمل ُم٤مت وم٢من ًمٚمٜم٤مس، ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 إقمالم ُمـ إرض قمغم ييب أن اًمتحجػم: اعم٤ٌمرك اسمـ ىم٤مل اإلطمٞم٤مء، همػم ومٝمق

 أن وئمٝمر- شسمٕمده أطمٞم٤مه٤م عمـ ومٝمل ؾمٜملم صمالث قمٓمٚمٝم٤م إن ومٞمف ىمٞمؾ اًمذي ومٝمذا واعمٜم٤مر

 هبذا اطمت٩م وم٢مٟمف اإلؾمالُمل اًمتحرير طمزب رئٞمس ًمف يٜمتٌف مل اًمقاوح اًمٗمرق هذا

 يِمؽمط أنف قمغم ش20 صش »اإلؾمالم ذم آىمتّم٤مدي اًمٜمٔم٤مم» يمت٤مسمف ذم اعمٜمٙمر احلدي٨م

 وأن قمٚمٞمٝم٤م، يده ووع ُمـ ؾمٜمقات صمالث ُمدة يًتثٛمره٤م أن اعمقات إرض إطمٞم٤مء ذم

 أنف ُمع واحلدي٨م -شهل٤م ُمٚمٙمٞمتف طمؼ ؾم٘مط يٗمٕمؾ مل وم٢من سم٤مؾمتٖمالهل٤م اإلطمٞم٤مء هذا يًتٛمر

 ًمف ويمؿ شم٠مُمؾ، سم٠مدٟمك فم٤مهر هق يمَّم اإلطمٞم٤مء ذم هق وٓ اعمذيمقر، اًمنمط ومٞمف ًمٞمس ُمٜمٙمر

 وإظم٤ٌمر اعمٜمٙمرة سم٤مٕطم٤مدي٨م وآطمتج٤مج اًم٤ٌمـمؾ، آؾمتدٓل هذا ُمثؾ أوحلزسمف

  -اًمقاهٞم٦م

 (-70. 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 ىواهرقب ىاهعٌر





 217 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٕمٛمرى واًمرىمٌك 

 كوافرؿب ىافعؿر

 شمرىمٌقا: وٓ ومم٤مشمُف، حمٞم٤مهُ  عمُٕمَٛمِرِه: ومٝمق ؿمٞمئ٤مً  ُأقْمِٛمر ُمـ[ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش-اعمػماث ؾمٌٞمُؾ : رواي٦م وذم- ؾمٌٞمٚمف ومٝمق ؿمٞمئ٤ًم: أرىم٥م ومٛمـ

 هقش : اًمرىمٌك» و- قمِم٧م ُم٤م ًمؽ هق: ًمٚمرضمؾ اًمرضمؾ ي٘مقل أنش : اًمٕمٛمرى» [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

٤من ي٘مقل أن  ش:اًمٜم٤ًمئل طم٤مؿمٞم٦م» ذم اًمًٜمدي احلًـ أبق وىم٤مل ش-وُمٜمؽ ُمٜمل ًممظمر هق: اإلًٟم

 ومٝمل ىمٌٚمؽ ُم٧م وم٢من اًمدار، هذه ًمؽ ضمٕمٚم٧م: ي٘مقل أن: وصقرهت٤م ،شطُمٌغم» وزن قمغمش اًمّرىمٌك»

 ذم وىم٤مل، ش-ص٤مطمٌف ُمقت يراىم٥م ُمٜمٝمَّم يمالً  ٕن اعمراىم٦ٌم: ُمـ إزم: قم٤مدت ىمٌكم ُم٧م وإن ًمؽ،

 ُمدة ًمؽ ؾمٙمٜم٤مه٤م ضمٕمٚم٧م: أي اًمدار: أقمٛمرشمؽ ُمـ اؾمؿ ؾمٌؼ: يمَّمش طمٌغم» ك هل» ش :اًمٕمٛمرى»

 ،شاعمرىم٥م» وش اعمٕمٛمر» ًمـ اعمٚمؽ شمقضم٤ٌمنش اًمرىمٌك» وش اًمٕمٛمرى» ُمـ ويمؾ: ىمٚم٧م ش-قمٛمرك

ش اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» اٟمٔمر وهمػمه، اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمَّم ومٞمٝمَّم، رضمقع وٓ سمٕمده، ُمـ وًمٕم٘مٌف

 ش- 218 ,2.217»

 (-2121,2121. 7.7) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م





 اهصفعة





 212 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمِمٗمٕم٦م 

 افطريؼ احتاد مع إٓ فؾشػعة مؼتضقا يؽقن ٓ اجلقار

 -إىمقال قمدلأ سم٠منف ٟم٘مٚمف سمٕمد اًم٘مقل هذا إًم٤ٌمين وصػ

 (434/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 بافتؼسقؿ؟ مـػعتف بطؾت ؾقام افشػعة حؼ فؾجار هؾ

 هذه ذم اًمِمٗمٕم٦م طمؼ ًمف اًمّمقاب: أن اًمٔم٤مهر [:اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 ُمدقم٤مة اًم٘مديؿ اًمنميؽ ُمع ضمديد ذيؽ دظمقل ٕن أومم: هق سمؾ أجْم٤م، اًمّمقرة

 إسم٘م٤مء ي٘متيض وهذا ؾمٌٞمٚمف، ذم اًمذرائع اًمنميٕم٦م شمْمع اًمذي إُمر سمٞمٜمٝمَّم: ظمالف إلجي٤مد

 !ومت٠مُمؾ ًمف: اًمِمٗمٕم٦م طمؼ

 (437/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت





 احلواهة كتاب





ًم٦م   211 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   يمت٤مب احلقا

 احلقافة ؿبقل وجقب

 [:شومٚمٞمتٌع ُمكمء قمغم أطمديمؿ أتٌع وإذا»:  طمدي٨م قمـ ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

ًم٦م، ومٚمٞم٘مٌؾ: أي ومٚمٞمحتؾ:: أي ومٚمٞمتٌع:  ومالن، قمغم همريٛمل أتٌٕم٧م: ي٘م٤مل احلقا

 سمؾ : اًمقضمقب ـمريؼ قمغم ذًمؽ ًمٞمس: شومٚمٞمتٌع»: وىمقًمف وم٤مطمت٤مل، أطمٚمتف،: أي ومتٌٕمف:

 -شي٘مٌؾ مل ؿم٤مء وإن احلقاًم٦م، ىمٌؾ اظمت٤مر إن اًمٜمدب:: أي اإلسم٤مطم٦م: ـمريؼ قمغم

 [:سم٘مقًمف آًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 -اجلٛمٝمقر ُمذه٥م هق وهذا: ىمٚم٧م

 وإًمٞمف اًمقضمقب: إمم ضمرير واسمـ صمقر، وأبق احلٜم٤مسمٚم٦م، وأيمثر اًمٔم٤مهر، أهؾ وذه٥م

 سومف قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف إىمرب: وهق ،ش80.  7» شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ذه٥م

 -اًمٜمدب إمم

 (384/ 3) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت





 اهبنون كتاب

 واهربا واهفوائد





 اإلسالًية اهبنون





 272 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م 

 اإلشالمقة افبـقك مع افتعامؾ حؽؿ

 ُمع اًمتٕم٤مُمؾ] جيقز ٓ: أىمقل أين قمٜمل ؾمٛمع طم٤مًمف، يرى و٤مسمط أت٤مين ُمرة :اًمِمٞمخ

 اشمٗمْمؾ،: ًمف ىمٚم٧م ؾم١مآً، أؾم٠مخؽ: زم وىم٤مل اًمٌٞم٧م، إمم وضم٤مء ،[اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك

 اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ذم رأجؽ ُم٤م: ًمف ىمٚم٧م اإلؾمالُمل؟ اًمٌٜمؽ ذم رأجؽ ُم٤م: ىم٤مل

 -واهلل ٓ: ًمف ىمٚم٧م واهلل، ٓ: ىم٤مل يٕمجٌؽ؟

 -اًمرسم٤م ذم يدظمؾ أنف رأجؽ :ُمداظمٚم٦م

 يذهٌقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمّمٜمققم٦م، ٓومت٤مت أظمل، ي٤م ٓ يمٞمػ ٓومت٤مت :اًمِمٞمخ

 ًمًت٦م ومخًَّمئ٦م آٓف أرسمٕم٦م  سمِّدهؿ  هؿ ُمثالً  آٓف أرسمٕم٦م ُمثالً  صمٛمٜمٝم٤م ؾمٞم٤مرة، يريدون

 يّمػموا أخػ، يّمػموا واخلٛمًَّمئ٦م آٓف، مخ٦ًم يّمػموا ؾمٜم٦م إمم ًمف ىمٚم٧م إذا أؿمٝمر،

 اًمرسم٤م، هق هذا مج٤مقم٦م ي٤م رء، يمؾ وهٙمذا اًمٌٜم٤مء وهٙمذا آٓف، مخ٦ًم آٓف إرسمٕم٦م

 ًمٕمـ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أيمؼم، اهلل اًمرسم٤م، ٕيمؾ طمٞمٚم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ٟمحط ٟمحـ ًمٙمـ

ُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل  إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، أيمٚمقا   صمؿ سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

ُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ ،شصمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمّرم  سمٜمص هذا اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ اًم٘مرآن ـَ  ُِم ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ [ 210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

 ُمثؾ يٙمٌقه ٓزم اًمِمحؿ هذا وُمِمحٛم٦م،----  اًمًٛمٞمٜم٦م اًمٗم٤مره٦م اًمذسمٞمح٦م يذسمحقن

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ شمٕمدهيؿ، سم٥ًٌم اهلل: ُمـ قم٘مقسم٦م ذًمؽ، وٟمحق يٗمٕمٚمقن اعمٍميلم ـَ  ُِم ِذي  اًمَّ

ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  [-210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

 قمٚمٞمٝمؿ طُمّرُم٧م قمٚمٞمف، اطمت٤مًمقا  اهلل، طمٙمؿ قمغم صؼموا ُم٤م اًمٞمٝمقد، ومٕمؾ ُم٤مذا

 اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًمْمخٛم٦م، اًم٘مدور  ذم أخ٘مقه٤م: يٕمٜمل ذوسمقه٤م، يٕمٜمل ومجٛمٚمقه٤م، اًمِمحقم

 اًمِمحؿ، طم٘مٞم٘متف هق اًمِمحؿ، هق ًمٙمـ ضمديدًا، ؿمٙمالً  أظمذت وؾم٤مًم٧م، حتتٝم٤م ُمـ

ل قَّ ًَ  أنٙمؿ احلرام طمرام، ًمٞمس هذا أن إًمٞمٝمؿ وأوطمك قمٛمٚمٝمؿ، ؾمقء اًمِمٞمٓم٤من هلؿ وَم

 شمٕمٌتقا  وإٟمَّم يم٤من، يمَّم اًمِمحؿ سمٕمتقا  ُم٤م وم٠منتقا  اًمداسم٦م، فمٝمر قمغم هق ُمثٚمَّم اًمِمحؿ شمٌٞمٕمقا 

 -إًمخ-- وقمٛمٚمتقا 
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 أن٧م، ُمٕم٤مُمالت ومٞمف ًمؽ ي٘مقل اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ ُمـ شمًٛمٕمف أن اجلقاب ٟمٗمس 

 هذه اًمٗمرق، ح٤مذا ًمٙمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م، قمغم أضمرة شم٠مظمذوا أن جيقز ىمد: ٟم٘مقل ٟمحـ ـمٞم٥م،

 إمم ؾمٜم٦م ٟمّمػ ُمـ أؿمٝمر، قمنمة سمٕمده٤م يٙمتٌقا  أؿمٝمر خلٛم٦ًم ُمٕم٤مُمٚم٦م يٙمت٥م اًمذي

 شم٠مظمذ يمٚمٝم٤م، اًمٌٜمقك  شمٕم٤مُمؾ هق يمَّم اًمرسم٤م، هق هذا رء، ٓ ُمٕمؽ؟ وَمّرىم٧م ُم٤مذا ؾمٜم٦م،

 -وهٙمذا يمذا، ًمِمٝمريـ يمذا، قمٚمٞمٝمؿ ًمِمٝمر ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م

 ( 00:  11: 17.   212.  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلشالمقة افبـقك مع افتعامؾ حؽؿ

 ُمٕمٝمؿ؟ اًمتٕم٤مُمؾ ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذقمٞم٦م قمـ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمٌٜمقك يًٛمك ُم٤م سملم ومرق ٓ اًمٞمقم طمتك ٟمٕمٚمؿ، ومٞمَّم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ :اًمِمٞمخ

 -إُمريٙمٞم٦م أو اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م واًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م

 طمتك ُمتح٘مؼ أُمر هق سمٕمٞمٜمف، اًمرسم٤م وهق اًمٗم٤مئدة اؾمٛمف سمٖمػم يًٛمقٟمف ُم٤م ٕن ذًمؽ: 

 -اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ذم

 هذا سمقاؾمٓم٦م طم٤مضم٦م يِمؽمي أن أراد ًمق أطمديمؿ أن يٕمٚمؿ، يمٚمٙمؿ أفمٜمٙمؿ وأن٤م 

 ُمثالً  ُمراسمح٦م، يًٛمقٟمف رسمح٤مً  قمٚمٞمؽ يٗمروقن اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ ٓومتتف اًمذي اًمٌٜمؽ

 أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م هلؿ ىمٚم٧م وم٢مذا أؿمٝمر، ؾمت٦م عمدة سم٤مًمت٘مًٞمط--  أؿمٝمر ؾمت٦م عمدة قمنمة سم٤مح٤مئ٦م

 ومٓمٚمٌقا  ُمراسمح٦م، اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم اعمًٛمك اًمرسم٤م ارشمٗمٕم٧م ؾمٜم٦م، ذم وإٟمَّم أؿمٝمر ؾمت٦م ذم اًمقوم٤مء

 قمنم مخ٦ًم اح٤مئ٦م ذم أصٌح٧م قمنمة اح٤مئ٦م ذم يم٤مٟم٧م اًمٜمّمػ أو اًمْمٕمػ زي٤مدة ُمٜمؽ

 -هذا إٓ اًمرسم٤م هق ُم٤م قمنميـ، أو

 وًمٞمس اًمٙم٤مومر، ٕظمٞمف اًمٙم٤مومر ُمٕم٤مُمٚم٦م هل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أن إمم سم٤مإلو٤موم٦م هذا 

  ح٤مذا؟ اعمًٚمؿ، ٕظمٞمف اعمًٚمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م

 ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمَّم ًمف قمقٟم٤مً  يٙمقن وأن أظم٤مه، أطمُدهؿ ُيٕملم أن اعمًٚمٛملم ـمٌٞمٕم٦م ُمـ

 ش-أظمٞمف قمقن ذم اًمٕمٌد يم٤من ُم٤م اًمٕمٌد قمقن ذم واهلل: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م
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 ُم٘م٤مسمؾ إٓ اعمًٚمؿ أظم٤مه يٕملم ُمًٚمَّمً  دمد ومال ُمٜمًٞم٤ًم، ٟمًٞم٤مً  أصٌح اًمٕمقن هذا اًمٞمقم 

 -وم٤مئدة هؿ ويًٛمقٟمف رسم٤م، اًمنمع يًٛمٞمف ُم٤م

ر وأن٤م»  ٟمٜم٤م ُأطَمذر  وأن اًمٗم٤مئدة، يمٚمٛم٦م ًمٖمتٝمؿ ىم٤مُمقس ُمـ يرومٕمقا  أن احل٤مرضيـ إظمقا

 يًٛمقٟمف اعمًٚمٛملم سم٢ممج٤مع اًمٞمقم اعمحرم اًمرسم٤م ٕن اًمرسم٤م: ًمٗمٔم٦م رهبؿ ىم٤مُمقس ُمـ يٙمرروا

 -اعم١مُمٜملم ٟمٗمقس قمغم اعمٕمّمٞم٦م هذه وىمع ًمتٚمٓمٞمػ وم٤مئدة؟ يًٛمقٟمف ح٤مذا وم٤مئدة،

 سمٕمدوه إسمٚمٞمس ُمٙمر ُمـ هذا أظمرى سم٠مخٗم٤مظ إًمٗم٤مظ شمٖمٞمػم ُمـ إؾمٚمقب هذا 

م اًمرىمص شمٕمرومقن ُمثالً  أنتؿش اإلٟم٤ًمن  اجلٛمٞمٚم٦م، سم٤مًمٗمٜمقن يًٛمقٟمف اإلؾمالم ذم اعمُـَحرَّ

 يًٛمقهن٤م اعمًٚمٛملم سم٢ممج٤مع اعمحرُم٦م اخلٛمر سمؾ يمذًمؽ، اإلؾمالم ذم اعمحرم واًمرؾمؿ

 --اًمروطمٞم٦م سم٤معمنموسم٤مت

 اًمنمقمٞم٦م اًمٙمٚمَّمت ره٦ٌم ُيْذه٥م ًمٙمل اًمِمٞمٓم٤من: وطمل ُمـ هل إؾمَّمء هذه يمؾ 

ُ  َيْٛمَحُؼ ﴿ اعمٕم٤ميص سمتٚمؽ اعمٌتٚملم ٟمٗمقس ُمـ سَم٤م اّللَّ َدىَم٤مِت  َوُيْريِب  اًمرر ﴾ اًمّمَّ

 أثره وًمف اعمًٚمٛملم، ىمٚمقب ذم روقمتف ًمف إؾمالُمٞم٤مً  ُيذيمر طمٞمٜمَّم اًمرسم٤م[ 271:اًمٌ٘مرة]

ٟمٞم٦م، اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُرومٕم٧م ُم٤م وم٢مذا ىمٚمقهبؿ، ذم اًمًٞمئ  اًمٗم٤مئدة، يمٚمٛم٦م سمديٚمٝم٤م وووع اًم٘مرآ

 -اعمًٚمٛملم ىمٚمقب قمغم اًمرسم٤م وهل اعمٕمّمٞم٦م هذه ه٤مٟم٧م

 اًمٕمرق أو يًٛمقٟمف اخلٛمر ُمثاًل، آٟمٗم٤مً  رضسمٜم٤م اًمتل إظمرى إنقاع ؾم٤مئر يمذًمؽ 

 -سم٤مهلل أقمقذ اًمروح شمٜمٕمش يٕمٜمل اًمروطمٞم٦م، سم٤معمنموسم٤مت

 قمغم اهلل وم٤ممحدوا سم٤مًمرسم٤م، اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ وضمؾ قمز اهلل قم٤موم٤ميمؿ ىمد يمٜمتؿ إذا ًمذًمؽ 

 وم٤مؾمتٕمٛمٚمقا ش اًمٗم٤مئدة» وهل أٓ اعمراسملم يمٚمٛم٦م شمًتٕمٛمٚمقا  أَّٓ  ذًمؽ إمم أوٞمٗمقا  صمؿ ذًمؽ،

 -اًمرسم٤م وهق أٓ اًمٕم٤معملم رب يمٚمٛم٦م

 يًٛمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٞمٝمقد ىمٌؾ، ومٞمٛمـ وىمع ومٞمَّم ٟم٘مع أن ُٟمريد ٓ ٟمحـ: وم٢مذاً  

ُم٧م اًمٞمٝمقد، اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل أؾمَّمئٝم٤م، سمٖمػم إؿمٞم٤مء  قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

ش صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م، اًمِمحقم

 اًمٞمٝمقد؟ ومٕمؾ ُم٤مذا
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ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل  ـَ  ُِم ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  ـَمٞمر

ي٤م اًمِمحقم ُمٜمٝم٤م[ 210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم   -واحلقا

 اعمِمحؿ، اًمًٛملم اعمٚمحؿ اًمٗم٤مرة اًمٙمٌش أو اًمِم٤مة يذسمح اجلزار اًمٞمٝمقدي ومٙم٤من 

قُمف ء وَمنَمْ  -إمحر سم٤مًمٚمحؿ يٜمتٗمع وأن أرو٤ًم، اًمِمحؿ يرُمل أن أُمره ووم٤مىم٤مً  ضمزا

 أقمراوٝمؿ ؾمٌٞمٚمف ذم يٌٞمٕمقن اًمذي اح٤مدي اًمٞمٝمقد ضمِمع شمدرون وأنتؿ واًمٞمٝمقد 

 قمٚمٞمٝمؿ طمرم طملم اًمٕم٤معملم رب طمٙمؿ قمغم يّمؼموا مل ديـ، قمٜمدهؿ يم٤من إن وديٜمٝمؿ

ة صؼموا اًمِمحقم،  اًمْمخٛم٦م، اًم٘مدور ذم وووٕمقه٤م اًمِمحقم وم٠مظمذوا اطمت٤مًمقا  صمؿ ُمدَّ

 -ذاب ُمًتقي ؿمٙمؾ يم٤مح٤مء ؿمٙمالً  وم٠مظمذت حتتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا

ُمف اًمذي اًمِمحؿ ذاك هق ًمٞمس هذا أن اًمِمٞمٓم٤من إًمٞمٝمؿ وم٠موطمك   هذا ٕن اهلل: طَمرَّ

 قمٚمٞمٝمؿ طُمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل آظمر ؿمٙمالً  أظمذ

سمقه٤م، أي ومجٛمٚمقه٤م، اًمِمحقم  أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ذوَّ

 -صمٛمٜمف طمرم رء

 طمٞمٜمَّم ومٜمحـ اًمٞمٝمقد، طمٞمؾ ُمـ هذا إيمؾ أضمؾ ُمـ اًمِمٙمؾ شمٖمٞمػم أن: اًم٘مّمد 

ل ٛمر ًَ  سمدًمٞمؾ اًمرسم٤م، قملم أنف يتٌلم اًمتٕم٤مُمؾ وطملم ُمراسمح٦م، اًمرسم٤م وٟمًٛمل وم٤مئدة اًمرسم٤م ُٟم

 أىمؾ، أو أيمثر أو ومخ٦ًم ُم٤مئ٦م شمدومع أن سمد ومال ُم٤مئ٦م ؿمئ٧م سمٜمؽ أي ُمـ اؾمت٘مرض

 -اًمٌٜمقك وهٙمذا شمتْم٤مقمػ ُم٤مئتلم اؾمت٘مرض

 ومرن ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمٝمٜم٦م ُمٕمٛمؾ أو ؾمٞم٤مرة رء أّي  شمِمؽمي أن شمريد ومحٞمٜمَّم 

 سم٤مح٤مئ٦م: ًمؽ ي٘مقل أؿمٝمر، ؾمت٦م: ًمف شم٘مقل يمؿ؟ عمدة ًمؽ ؾمٞم٘مقل آظمره إمم-- يمٝمرسم٤مئل

 أيمثر قمنميـ أو قمنم مخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م: ًمؽ ي٘مقل ؾمٜم٦م عمدة قمنمة، سم٤مح٤مئ٦م اًمرسمح قمنمة

 -اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م ًمٙمـ سمٕمٞمٜمف، اًمرسم٤م هق هذا أيمثر،

م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًم٘مد   أىمقا

 هق ُم٤مش اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن--اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن

 أنف ُمع ٟمًٛمع ُم٤م قمٛمرٟم٤م ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًمقيًٙمل،: ضمداً  ًمٓمٞمػ اًمٞمقم؟ اخلٛمر اؾمؿ
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 آؾمؿ هذا يًتٕمٛمؾ ُم٤م صم٘مٞمؾ ٕنف ُمثالً  ؿمٜم٤ٌمٟمٞم٤م آؾمؿ هذا ًمٖمٚمظ هٜم٤مك أؾمَّمئٝمؿ ُمـ

 -وُمًٛمك اؾمَّمً  صم٘مٞمؾ وهق

 اًمرضمٞمؿ، اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سمقطمل إًمٞمٝم٤م اًمزسم٤مئـ َيـجرون اًمٜم٤مقمٛم٦م إؾمَّمء هذه ومٌٛمثؾ 

 ذم ًمٞمٙمقٟمـ: »اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم وهق احل٘مٞم٘م٦م، هذه قمـ اهلل ُمـ سمقطمل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومتٜم٠ٌم

م أُمتل  ش-اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم ُيًّٛمقهن٤م اخلٛمر ينمسمقن أىمقا

 اًمٌٜمقك ُمٜمٝم٤م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة هٜم٤مك وإٓ اعمث٤مل، ؾمٌٞمؾ قمغم ىمٚمتف هذا 

 ؾمٛمٕمتؿ أُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، آؿمؽمايمٞم٦م وُمٜمٝم٤م اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ-- »اإلؾمالُمٞم٦م

 ويمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ؾمتًٛمٕمقن ىمري٥م وقمَّم اإلؾمالُمٞم٦م؟ سم٤مٓؿمؽمايمٞم٦م

 ومٕمالً  ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م , قمٚمٞمٝم٤م ىم٣م وضمؾ قمز اهلل أن ًمقٓ , ٟمًٛمع أن ٟمخِمك

 دقم٤مة وذم اعمًٚمٛملم ذم ُوضمد دام ومَّم اًمِمٞمققمٞم٦م، ُمرآة هل آؿمؽمايمٞم٦م ٕن ٟمخِمك: يمٜم٤م

 -اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م ذم َأخَّػ ُمـ اعمًٚمٛملم وُم١مًمٗمل اعمًٚمٛملم يمت٦ٌم وذم اعمًٚمٛملم

 اًمِمٞمققمٞم٦م يًٛمٞمف يمت٤مسم٤مً  ًمٜم٤م وي١مًمػ ؿمخص ي٠ميت أن ٟمخِمك يمٜم٤م واهلل: وم٢مذاً  

 --آؾمالُمٞم٦م

 أؾمَّمء ٟمًٛمع ٟمزال ٓ إؾمَّمء، ًمٙمـ ومتٜمتٝم٤م، واٟمتٝم٧م قمٚمٞمٝم٤م ىُميض هلل احلٛمد ًمٙمـ 

 --ذيمرت اًمتل إُمثٚم٦م هذه وطمًٌٙمؿ ىمديٛم٦م، ُمٜمٙمرات قمغم دٓٓت هل٤م ضمديدة

 (  00:  11:  21. 721.واًمٜمقر اهلدى)

 اإلشالمقة؟ افبـقك ظـ افبديؾ ما

 ذم إؾمالُمٞم٦م ًمٞم٧ًم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك طمتك أنف ومٞمَّم اًمرسم٤م، عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :داظمٚم٦ماعم

 اًمٜم٘مٓم٦م؟ هذه يٕمٜمل سمحجف إًذا؟ اًمٌديؾ ُم٤م: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس سمٕمض ومٞم٠ميت احل٘مٞم٘م٦م،

 سمٞم٘مقل اًمٜم٤مس، سمٕمض قمغم إُمر أؿمٙمؾ يمٚمَّم احل٤مرض، اًمٕمٍم يمٚمِم٦م هذه :اًمِمٞمخ

 -اًمٌديؾ ه٤مت: ًمؽ
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 اًمذي هق اإلؾمالُمل اعمجتٛمع أن٧م؟ وإٓ اًمٌديؾ ًمؽ أضمٞم٥م سمِّدي أن٤م ـمٞم٥م، 

 - مج٤مقم٦م ي٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٌديؾ اًمٌديؾ؟ هق ومَّم اًمٌديؾ، يقضمد

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل َ  َيتَِّؼ  َوَُم  -اهلل إٓ إهل ٓ[- 2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 أن قمٚمٞمف ؾمٞمٌٜمك وُم٤م احلدي٨م، هلذا آٟمت٤ٌمه وأرضمقا , اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل 

 ىمّمٕمتٝم٤م، إمم إيمٚم٦م شمداقمك يمَّم إُمؿ قمٚمٞمٙمؿ ؾمتداقمك: »,صحٞمح سمٞمٜم٤من ُمـ اهلل ؿم٤مء

 همث٤مء وًمٙمٜمٙمؿ يمثػم، يقُمئذ أنتؿ ٓ،: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م يقُمئذ ٟمحـ ىمٚم٦م ُمـ أو: ىم٤مًمقا 

 اًمَقَهـ، ىمٚمقسمٙمؿ ذم وًمٞم٘مذومـ قمدويمؿ، صدور ُمـ اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ اًمًٞمؾ، يمٖمث٤مء

 اًمدٟمٞم٤م طم٥م ،شاعمقت ويمراهٞم٦م اًمدٟمٞم٤م، طُم٥مُّ : ىم٤مل- اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمقهـ وُم٤م: ىم٤مًمقا 

 - أن ُمِم٤مهد هق يمَّم إُمؿ شمداقمك ؾم٥ٌم هق اعمقت ويمراهٞم٦م

 اًمٕم٤ممل قمغم اًمًٞمٓمرة ؾمٌٞمؾ ذم وشمتٓم٤موع وشمتج٤موب شمداقمك يمٚمٝم٤م اًمٙم٤مومرة إُمؿ

 ح٤مذا؟- حمْم٦م ُم٤مدي٦م ؾمٞمٓمرة قم٘مدي٦م، ومٙمريف ُمٕمٜمقي٦م ؾمٞمٓمرة اإلؾمالُمل

 اًمٌ٘مر، أذٟم٤مب وأظمذشمؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، يٕمتؿ شم٤ٌم إذا» آظمر طمدي٨م ذم اجلقاب ضم٤مء 

 قمٜمٙمؿ يٜمزقمف ٓ ُذّٓ  قمٚمٞمؽ اهلل ؾَمٚمَّط اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد وشمريمتؿ سم٤مًمزرع، وروٞمتؿ

 ش- ديٜمٙمؿ إمم شمرضمٕمقا  طمتك

 اًمتٕم٤مُمؾ يم٤من وم٢مذا ديٜمٙمؿ، إمم شمرضمٕمقا  طمتك: احلدي٨م ذم هٜم٤م اجلقاب اًمٌديؾ، إذن

 يريد هؾ اًمٌديؾ، يٓمٚم٥م اًمذي اعمحرم، هذا قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م اًمٌٜمقك ويم٤مٟم٧م حمرُم٤م، سم٤مًمرسم٤م

ه، ُمع يٛمِمك أن ًمٚمنمع  شمرضمٕمقا  طمتك» ىم٤مل اًمذي اًمنمع هقى ُمع يٛمٌم ٓ وهق هقا

  ؟شديٜمٙمؿ إمم

ُ  َٓ  اهللَ  إِنَّ : ﴿اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمَّم اعمًٚمٛملم أن: اًمٌديؾ إًذا  طَمتَّك سمَِ٘مْقمٍ  َُم٤م ُيَٖمػمر

واْ  ُ ِٝمؿْ  َُم٤م ُيَٖمػمر ًِ  إمم ٟمرضمع أن ديٜمٜم٤م، إمم شمرضمع أن: اًمٌديؾ إًذا[ 22:اًمرقمد﴾ ]سم٠َِمنُْٗم

ـْ : ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م اجلقاب اسمتدأن٤م يمَّم رسمٜم٤م، أطمٙم٤مم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [ ﴿2:اًمٓمالق] ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت
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ٌُْٕمِدٟم٤م اعمًٚمٛملم ُمٕمنم اًمٞمقم ٟمحـ 
 صالة ىمٌؾ ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل واًمؽمسمٞم٦م اًمتّمٗمٞم٦م قمـ ًمِ

 همػم أو ذقمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء سمٓمري٘م٦م اًمِمخّمٞم٦م اح٤مدي٦م أهداومٜم٤م ٟمح٘مؼ أن ُٟمريد اًمٕمِم٤مء،

 - ذقمٞم٦م

ئٜم٤م، حت٘مٞمؼ هدومٜم٤م ٟمحـ إًذا  اًمًالم قمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م واشم٤ٌمع رسمٜم٤م ـم٤مقم٦م هدومٜم٤م وًمٞمس أهقا

َ  إِنَّ : ﴿إًذا ُ  ٓ اّللَّ وا طَمتَّك سمَِ٘مْقمٍ  َُم٤م ُيَٖمػمر ُ ِٝمؿْ  َُم٤م ُيَٖمػمر ًِ  [- 22:اًمرقمد﴾ ]سم٠َِمنُٗم

 ومٞمٝمؿ سُمٕم٨م طمٞمٜمَّم إوًمقن، اًمٕمرب: ومٞمٝم٤م ضمدال ٓ شم٤مرخيٞمف طم٘مٞم٘م٦م ٟمذيمر ٟمحـ

 ُمـ ويم٤من وم٘مراء، يم٤مٟمقا  ووٕمٜم٤م، ُمـ ذا  اح٤مدي ووٕمٝمؿ يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 -ووم٤مرس اًمروم أهمٜمٞم٤مء، طمقهلؿ

 وُمع ىمٚمٞمؾ، إٓ ُمٕمف آُمـ وُم٤م ُمٕمف آُمـ وُمـ ٟمٌٞمف ٟمٍم وضمؾ قمز وم٤مهلل ذًمؽ وُمع 

 جيد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمػمة ي٘مرأ  وُمـ ُمدىمع، وم٘مر ذم يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا  اًم٘مٚم٦م هذه أن

 -ضمققمف رُمؼ يًد ُم٤م جيد ٓ ظم٤موي٤مً  يٌٞم٧م أنف اًمٕمج٤مب، اًمٕمج٥م

 قمغم اهلل ٟمٍمهؿ ذًمؽ ُمع وم٘مراء، اًمّمح٤مسم٦م وقم٤مُم٦م اًمٌنم، ؾمٞمد وهق ذًمؽ ُمع 

 -واًمروم وم٤مرس

 اإليَّمن، قمـ أقمروٜم٤م مت٤مُم٤ًم، اًمٕمٙمس ٟمريد أن ٟمحـ ٓ، سم٤مح٤مدة؟ اٟمتٍموا هؾ

 طمرام، هذا: احلٙمؿ ي٠ميت قمٜمدُم٤م وٟمت٤ًمءل اًمدٟمٞم٤م، قمغم ٟمتٙم٤مًم٥م أن وٟمريد احلؼ، اإليَّمن

 - اًمٌديؾ؟ هق ُم٤م

 ذم ٟمٗم٨م اًم٘مدس روح إن اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: اًمٌديؾ

٤م إن ,ىمٚمٌل ذم,: روقمل ًً  ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م، رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م،  ش- سم٤محلرا

ر ٓ ٟمحـ  رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  إن: »احلدي٨م هذا سمٛمثؾ أن ُٟمَٗمٙمر

 ش- اًمٓمٚم٥م ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م،

 ُيٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمرزق، ـمٚم٥م ذم اعمنموع اجلٛمٞمؾ اًمًٌٞمؾ اـمرىمقا  أي

م  - سم٤محلرا
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 ُمـ إٓ حتٙمقا  أن وم٢مي٤ميمؿ ة، أظمر ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م ذم اًمًٕم٤مدة أؾم٤مس هل اًمت٘مقى: إًذا

  اًمٌديؾ؟ هق ُم٤م: شم٘مقًمقا  أن سمٙم٤مومر، ًمٞمس اًمٙمٗمر ٟم٤مىمؾ: سم٤مب

 - أصٚمٝم٤م ُمـ يمٚمٝم٤م اإلؾمالم ذيٕم٦م ُيّم٤مدم هذا ٕن اًمٙمالم، هذا شم٘مقًمقا  أن إي٤ميمؿ

 شمٚمؽ قمغم ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال اجلقاب، ًمٞمٕمرف همػمه: قمـ يٜم٘مؾ اًمٜم٤مىمؾ يم٤من إذا أُم٤م

 -سمٙم٤مومر ًمٞمس اًمٙمٗمر ٟم٤مىمؾ اًم٘م٤مقمدة

 اًمقاوح ُمـ ومه٤م صحٞمحلم، طمديثلم ًمٙمؿ أروى أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أريد: ظمت٤مُم٤م 

ـْ : ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م سمٞم٤مٟم٤م اقمت٤ٌمرمه٤م يٛمٙمـ أنف ضمدا َ  َيتَِّؼ  َوَُم ﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 [- 2:اًمٓمالق]

 اهلل ٕوضمد أنٗمًٝمؿ، ذم أُمقاهلؿ، ذم وضمؾ قمز اهلل اشم٘مقا  إهمٜمٞم٤مء ه١مٓء أن ومٚمق

 ومٕمٚمقا  ُم٤م قمغم يٍمون اًمٕمٙمس قمغم اهلل، شم٘مقى طمقل دٟمدٟمقا  هؿ ًمٙمـ خمرضم٤م، هلؿ ي٘مٞمٜم٤م

 -يٕمٚمٛمقن وهؿ

 هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمح٦م ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه: ومٝمَّم إول: احلديث٤من 

 همٜمك إمم ضم٤مء رضمؾ، ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ يم٤من: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض

 أخػ: اًمٔمـ وهم٤مًم٥م ديٜم٤مر، أخػ أو ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م: ىم٤مل: أن أؿمؽ أن٤م أىمروٜمل: ًمف وم٘م٤مل

- اًمِمٝمٞمد ه٤مت: ىم٤مل- اًمٙمٗمٞمؾ اهلل: ىم٤مل- اًمٙمٗمٞمؾ ه٤مت: ىم٤مل- ديٜم٤مر أخػ أىمروٜمل ديٜم٤مر

 هذه-آصمٜملم دروؿم٦م ديٜم٤مر إًمػ ٟم٘مره٤م: أن احل٤مرض اًمٕمٍم سمٚمٖم٦مش اًمِمٝمٞمد اهلل: ىم٤مل

 سمدٟم٤م: اًمٖمٜمك ه٤مذاك ًمف سمٞم٘مقل رء أّي  ذم وٓ يمٛمٌٞم٤مًم٦م، ذم وٓ ذم ٓ يمٞمف؟ دروؿم٦م

 - اًمٙمٗمٞمؾ اهلل اًمٙمٗمٞمؾ:- اًمِم٤مهد اهلل: ًمف سمٞم٘مقل ؿم٤مهد،

 ؿمقومقا  أطمد ٓ هذه اًمٞمقم سمٞمٕمٛمؾ ُمـ ديٜم٤مر، أخػ ؾَمٚمَّؿ ًمف، ؾَمٚمَّؿ: مجٞمؾ يمالم اهلل

٦ٌَمُ : ﴿اهلل وصدق اًمٕم٤مىم٦ٌم،
 [-228:إقمراف﴾ ]ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  َواًْمَٕم٤مىمِ

 اًمذي سمَّمًمف ييب اًمٌحر ذم ُم٤ًمومرا  وظمرج ديٜم٤مر، إًمػ اًمرضمؾ أطمذ

 رضمؾ وهق اًمٖمٜمل، سمٚمدا قمـ سمٕمٞمد وهق قمٚمٞمف، اشم٘مٗم٤م يم٤من اًمذي اعمققمد طمؾ اؾمت٘مروف،

 سم٠من ومقضمئ وًمٙمـ إًمٞمف، أطمًـ ًمٚمذي سمققمده يٗمل أن يريد وضمؾ، قمز اهلل ُمع ص٤مدق
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 ومٞمٝم٤م وَدكَّ  ٟم٘مره٤م، وم٠مطمًـ ظمِم٦ٌم إمم ضم٤مء ومٕمؾ؟ ُم٤مذا قمٜمف سمٕمٞمد وهق طم٤من اعمققمد

 أن٧م مهللا: »ىم٤مل اًمٌحر ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء صمؿ ضمٞمدًا، طمِمقا  طمِم٤مه٤م صمؿ اًمذهٌٞم٦م، اًمدٟم٤مٟمػم

 ُمٜمٙمؿ أطمد أي اًمٌحر، ذم اخلِم٦ٌم هذه ورُمكش اًمِمٝمٞمد يمٜم٧م وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ، يمٜم٧م

 - اح٤مل إهالك: اح٤مل إو٤مقم٦م اًمدروؿمف، ُمٜمتٝمك ُمقدروؿم٦م؟ ه٤مي إن سمٞم٘مقل

 ومت٠مظمذ اًمٌحر وأُمقاج اًمٌحر ي٠مُمر اًمّمدور، ذم سمَّم يٕمٚمؿ اًمذي وضمؾ قمز اهلل ًمٙمـ

 - اعمحًـ اًمٖمٜمل، ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة إمم اخلِم٦ٌم هذه

 ُم٤م ًمٙمـ ُمٙم٨م، ُم٤م وُمٙم٨م سمديٜمف، اعمديـ ًمٞمًت٘مٌؾ اعمققمقد اًمٞمقم ذم ظمرج اًمٖمٜمل

 -اًمرضمؾ ضم٤مء

 صم٘مٞمٚم٦م، وامج٦م، هب٤م وإذا يده ومٛمد إُمقاج، يديف سملم هب٤م شمتالقم٥م سم٤مخلِم٦ٌم وإذا 

 - يديف ورسملم سمٞمٜمٝم٤م إمحر اًمذه٥م وإذا يمنه٤م ح٤م أظمذه٤م

 أنف قم٤مرف هق وقم٤مىمٌتٝم٤م، اًمدروؿم٦م هذه ؿمقومقا  اًمرضمؾ، قم٤مد صمؿ همري٦ٌم، ىمّم٦م

 ويمٞمػ صم٘مٞمؾ، ذه٥م وومٞمٝم٤م ظمِم٦ٌم أنف اًمٜمٔم٤مم، ظمالف اًمٓمٌٞمٕم٦م، ظمالف ؿمٞمًئ٤م قم٤مُمؾ

 -ُمًقي ؿمق قم٤مرف ومٝمق ـمٌٞمٕمل، همػم أُمر هذا اًمدائـ، إمم شمّمؾ

 ُم٤م يمؾ دم٤مهؾ وًمذًمؽ اًمٓمٌٞمٕم٦م، ٟمٔم٤مم خيرق أن قمغم محٚمف اًمذي هق إظمالصف ًمٙمـ 

 أخػ يم٤من وإن ُم٤مئتلم، ص٤مروا ُم٤مئ٦م يم٤من إن- طم٘مف اًمدائـ وؾَمٚمَّؿ َيَده وُمد صٜمع،

 - أخٗملم ص٤مروا

، اؾمتٖمرب  -شم٘مع أؿمٙم٤مهل٤م قمغم اًمٓمٞمقر إن: اًم٘مٚم٥م ـمٞم٦ٌم ه٤مي اًم٘مّم٦م، قمٚمٞمف وم٘مّص  اًمداـئ

 اًمٌحر ُمـ اًمت٘مط هذا--ُم٤م! أيمؼم اهلل اًمٞمقم، واطمد ُمع اًم٘مّم٦م هذه وىمٕم٧م ًمق 

 ي٘مقل أن دومٕمف اًمذي ُم٤م ًمٙمـ حيٙمك، طمتك ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م أو ديٜم٤مر أخػ هب٤م ُمديمقك ظمِم٦ٌم

 ًمف ىمص اًمٓمٌٞمٕم٦م، ظمالف رء ومٞمٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م ذم أن ؿمٕمر ٕنف إظمالصف: اعمديـ؟ هلذا

 أذم أن اؾمتٓمٞمع ُم٤م أين ؿمٕمرت ح٤م هذا، ومٕمٚم٧م اًمكم أن٤م واهلل: ًمف ىم٤مل اخلِم٦ٌم، ىمّم٦م

 - ويمذا ويمذا يمذا ومٕمٚم٧م وم٠من٤م ُمٕمؽ، سم٤مًمققمد
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 سمَّم وايمتٗمك ديٜم٤مر إًمػ إًمٞمف وأقم٤مد ُم٤مًمؽ، ذم ًمؽ اهلل سم٤مرك: ىم٤مل- ىم٤مل؟ ُم٤مذا

 -اًمٓمٌٞمٕمل اعمٕمٝمقد اًمٓمريؼ همػم سمٓمريؼ ضم٤مءه

ـْ ﴿ قمٚمٞمف َيّْمُدق هذا  َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [﴿2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  - إول احلدي٨م هذا[- 7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 -ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ًمٙمٜمف هريرة، أبك طمدي٨م  ًهق أجْم٤م اًمث٤مين احلدي٨م

 إرض، ُمـ ومالة ذم يٛمٌم ىمٌٚمٙمؿ ممـ رضمؾ سمٞمٜمَّم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل 

ف: اًمًح٤مب خي٤مـم٥م صقٌت  ومالن، أرض اؾمؼ: ي٘مقل اًمًَّمء ُمـ صقشم٤م ؾمٛمع إذ  شَمَقضمَّ

 ُمـ صقشًم٤م ُمرة ٕول ؾمٛمع إرض، ذم ُم٤مر اًمكم هذاش واؾم٘مٝم٤م ومالن أرض إمم

 -ـمٌٞمٕمل همػم أجْم٤م هذا اًمًَّمء،و

ح٤مب يم٤من  ُح٥م ُمع ومٛمِمك ؿمَّمًٓ، أو ضمٜمقسم٤مً  أظمذ سمف وإذ ذىم٤م يٛمٌم ُمثالً  اًًم ًُ  -اًم

 طمقل ُم٤م طمدي٘م٦م، قمغم اعمٓمر ُمـ ُمِمحقٟم٦م ُيَٗمّرغ اًمًح٤مب وإذا ىمٚمٞماًل، إٓ يٛمض مل 

 -ُمٓمر ٓ احلدي٘م٦م

 ؾمٛمع ويم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمؿ ومٞمٝم٤م، يٕمٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م يرى سمف وإذا احلدي٘م٦م، قمغم أـمؾ 

 يمالم ويمذا، أجـ ُمـ- وم٠ًمخف همري٥م، يم٠منف اًمرضمؾ رأي هذا احلدائ٘مل ومتٕمج٥م اؾمٛمف،

 -ُمٕمٝمقد

 ومالن، أرض اؾمؼ: اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤م ومًٛمٕم٧م أُمٌم يمٜم٧م أن٤م واهلل: ًمف ىم٤مل 

 هٜم٤م ذاك؟ ومَّم اعم٘مّمقد، أن٧م أنؽ ومٕمروم٧م إًمٞمؽ، وصٚم٧م طمتك اًمًح٤مب ُمع ومٛمِمٞم٧م

 -اًمِم٤مهد

 أضمٕمؾ صمؿ ومٞمٝم٤م وم٠مقمٛمؾ إرض، هذه أُمٚمؽ أن٤م ًمٙمـ أدري، ٓ واهلل: ىم٤مل 

 وأهكم، ٟمٗمز قمغم ُأنٗم٘مف اًمث٤مين اًمثٚم٨م إرض، إمم أقمٞمده صمٚم٨م: أثالث صمالصم٦م طمّمٞمده٤م

 - واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء قمغم أنٗم٘مف اًمث٤مًم٨م واًمثٚم٨م
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 وٟمّمٞم٥م ٟمّمٞمٌؽ ُمٜمف شمٜمس ومٚمؿ هلل شم٘مقاك سم٥ًٌم: أي هذا، ومٝمق هذا، ومٝمق: ىم٤مل

 ؾمخر هٜم٤م- اًمًَّمء ًمؽ ؾمخر سم٠من وضمؾ قمز اهلل ومٕم٤مُمٚمؽ ضمقارك، ُمـ واًمٗم٘مراء أهٚمؽ

 ! اهلل ؾمٌح٤من اًمٌحر، ًمف اهلل ؾمخر ذاك اًمًَّمء، ًمف اهلل

َ  وَم٤مشمَُّ٘مقا ﴿ اهلل، شم٘مقى: واًمٌديؾ مج٤مقم٦م ي٤م احلؾ: إًذا ٤ٌَمِب  ُأوزِم  َي٤م اّللَّ ﴾ إًَْم

 [- 200:اح٤مئدة]

 (00:  27: 17.   718.  واًمٜمقر اهلدى)

 (00: 71: 00.   718.  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلشالمقة افبـقك

 ُمع مخًَّمئ٦م ـمٚم٥م أطمد إذا يم٤مٟمقا [ اومتت٤مطمف قمٜمد اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ] :اًمِمٞمخ

 يم٤مٟمقا  ذًمؽ ُمع حت٘مٞم٘مٝم٤م، وم٘مػم ًمٙمؾ يتًٜمك ٓ ىمد دىمٞم٘م٦م، وذوط وىمٞمقد شمدىمٞم٘م٤مت

 يزاًمقن وٓ ي٘مقًمقن ومٙم٤مٟمقا  زي٤مدة أخػ اًمٓمٚم٥م يم٤من إذا أُم٤م أيمثر، ٓ مخًَّمئ٦م ُيْٕمُٓمقن

 هق يٙمـ مل ٕنف ُأهمٚمؼ: سم٤مب هذا سم٠من اخلٛمًَّمئ٦م: يريد ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم طمتك ي٘مقًمقن

 اًمٙمالم هذا هق ُم٤م ديٜم٤مر، صدىم٦م ديٜم٤مريـ ىمرض إن اًمنمقمل، احلٙمؿ ًمتح٘مٞمؼ

 سمٕمدٟم٤م اٟمٔمروا قمٚمٞمٜم٤م شمدل آصم٤مرٟم٤م هذه ًمٙمـ اًم٘مٚمقب، ذم ُم٤م قمغم اـمَّٚمٕمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ اعم٘مّمقد،

 يم٤من إٟمَّم اهلل، ًمقضمف يم٤من ُم٤م ٕنف احلًـ: اًم٘مرض هذا ذم يًتٛمروا مل ح٤مذا أصم٤مر، إمم

 ذًمؽ يٙمقن طمتك طمًـ: ىمرض قمٜمدهؿ ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ أن اًمدقم٤مي٦م ًمقضمف

ومت٦م هذه شمْمع مل اًمتل اًمٌٜمقك ُمـ اًمزسم٤مئـ جلٚم٥م ؾم٤ٌٌمً  احلًـ اًم٘مرض  اًمٌٜمؽ» اًمالَّ

 ش-اإلؾمالُمل

 سم٤مب ذم ُمًتٛمريـ ُيتٛمقا  إهنؿ طم٤مضم٦م ذم قم٤مد مم٤م يمثروا اًمزسم٤مئـ سم٠من ؿمٕمروا ومٚمَّم 

 اعمٕمرولم  اًمٜم٤مس ًمٌٕمض اعمثؾ ييسمقا  اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا  ُمثٚمَّم احلًـ اًم٘مرض

 يم٤من اًمذي اًم٘مرض ومٝمذا ،شأصكم سمٓمَّٚم٧م زم طمّمؾ ح٤م زم، طمّمؾ طمتك أصغم شَمـّٛمٞم٧م»

 ذم ُم٤م أن ي٘مروقن، ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟمقا  يمَّم ديٜم٤مر مخًَّمئ٦م شمًت٘مرض شُمريد إذا أن دقم٤مي٦م،

 إًمخ، أو اؾمٛمٜم٧م طمديد ـمـ ُمثالً  ُأريد أن٤م واهلل شمريد؟ ُم٤مذا ًمؽ ي٘مقًمقا  اًم٘مرض هذا
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 اًمٓمـ أن ومروٜم٤م ًمق يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمٌٜمؽ، ًمؽ ؾمٜمدومع وٟمحـ شمريده اًمذي ظمذ أن٧م روح

 اعمِمٙمٚم٦م هذه ذم واىمٕملم اًمتج٤مر أجْم٤مً  سم٤مًمت٘مًٞمط أُم٤م ٟم٘مداً  ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ي٤ًموي احلديد ُمـ

 اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ يروح اًمٌْم٤مقم٦م، طم٥ًم قمغم قمنميـ أو وقمنمة سمَّمئ٦م سم٤مًمت٘مًٞمط أُم٤م

 أجش؟ ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة اًمٕمنمة هذه وقمنمة، ُم٤مئ٦م اًمِم٤مري قمغم وُيًجؾ ُم٤مئ٦م يدومع

 اًمت٤مضمر، ُمـ أؾمقء طم٤مًمف احل٤مًم٦م هذه ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ أبداً  رء ٓ اًم٘مرض، ُم٘م٤مسمؾ

  اًمرؾمقل يٜمٝمك آٟمٗم٤م طمديثلم وذيمرٟم٤م اًمت٘مًٞمط وؾمٕمر اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمًٕمريـ يٌٞمع اًمت٤مضمر

 وٓ سم٤مع ٓ اًمٌٜمؽ أُم٤م سم٤مع، ومٕمالً  أنف ُمع رسم٤م اًمزي٤مدة ويٕمتؼم ذًمؽ، قمـ  اًمًالم قمٚمٞمف

 هذا صمٛمـ اًمٌٜمؽ يٕمٓمل أن ومٌدل اح٤مل، دومع قمـ شَمٜمَّّمؾ أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ اؿمؽمى

 ًمٞمد يٕمٓمٞمف ُم٤م ًمٞمده يٕمٓمٞمٝم٤م ًمٚمٛمحت٤مج ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م هق اًمذي ُمثالً  احلديد ُمـ اًمٓمـ

 ح٤مذا: اًمت٤مضمر، ُمع ٟمتح٤مؾم٥م وٟمحـ اًمت٤مضمر هذا ُمـ ظمذ روح أن٧م ًمف ي٘مقل اًمِم٤مري،

 اجلَّمقم٦م وإٓ ُمٙمِمقف، هذا رسم٤م هذا وقمنمة ُم٤مئ٦م وُيًدد ُم٤مئ٦م ًمٞمديف سمٞمٕمٓمٞمف إذا ٕنف

 ظمذ أن٧م روح إذاً  ي٘مقًمقن، يمَّم قمٞمٜمؽ قمٞمٜمل رسم٤م هق ُم٤م ذم خيْمٕمقا  سمِّدهؿ ُم٤م ُمتديٜملم

 ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًم٘مٞمٛم٦م ٟمٗمس يًجٚمقا  ُم٤م ومٌدل طم٤مضمتف، أظمذ راح قمٚمٞمؽ، وُم٤م طم٤مضمتؽ

ٚمقا  جر ًَ  رسم٤م هل اًمتل اًمزي٤مدة اعمٝمؿ ُمٝمٛم٦م ًمٞم٧ًم اًمٜم٦ًٌم ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م وقمنمة ُم٤مئ٦م قمٚمٞمف ُي

 اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه يًٛمقن أهنؿ ًمٚمنميٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م مت٤مم وُمـ  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل سمٜمص

 هذا ُم٘م٤مسمؾ وم٘مط رسمحؽ اًمرسمح، أجـ سم٤مئع وإٓ ؿم٤مري ًمؽ ُم٤م أن٧م أظمل ي٤م سم٤معمراسمح٦م،

 ُمـ وأظمذت اًمت٤مضمر ًمٚم٤ٌمئع ؾمٚمٛمتف وإٟمَّم ًمٞمدك ؾمٚمٛمتف ُم٤م قمٚمٞمف زدت اًمذي اًم٘مرض

 -احلًـ اًم٘مرض ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة اعمِمؽمي

 سملم ومرق ذم ُم٤م ؾم٤مهقن، همٗمٚمتٝمؿ ذم اًمٜم٤مس ح٤مذا أدري وٓ ضمدًا، واوح٦م اعم٠ًمخ٦م 

 اًمت٤مضمر هق وهذا حمت٤مج، رضمؾ وهذا همٜمل رضمؾ أن٤م: اًمت٤مًمٞم٦م اًمّمقرة أن ٟمحـ ٟمتّمقر

د أو ؾمٞم٤مرة أو طمديد أو ؾمٛمٜم٧م يٌٞمع اًمذي  ًمؽ ي٘مؾ ي٠ميت رء، أّي  أو صمالضم٦م سمرا

 روح طمديد، أو ضمٝم٤مز ُمثالً  أؿمؽمي ُأريد واهلل ح٤مذا: أن٤م ًمف أىمقل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م أىمروٜمل

 ًمٚمت٤مضمر دومٕم٧م أن ظمػًما  اهلل ضمزاك ًمؽ ؾم٠مدومع وأن٤م هٜم٤م ص٤مطمٌٜم٤م قمٜمد ُمـ أؿمؽمي اسمدأ

 اؿمؽمِ  روح ًمف وىمٚم٧م ُم٤مئ٦م أقمٓمٞمتف إذا أُم٤م طمالل، هذا وقمنمة ُم٤مئ٦م ُمٜمف وأظمذت ُم٤مئ٦م

 سملم اًمٗمرق هق ُم٤م طمرام، هذا وقمنمة ُم٤مئ٦م ُمٜمف وأظمذت سمٞمدك ًمف ادومع قمٜمده ُمـ
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 ذم ضمداً  وظمٞمؿ أُمر وهذا وًمٗم٦م، ودورة دورة إـمالىم٤مً  ومرق ذم ُم٤م مج٤مقم٦م، ي٤م اًمّمقرشملم

 قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م وسمٜمص اًم٘مران سمٜمص اًمٞمٝمقد ومٕمؾ هذا ٕن اًمنمع:

م طمٞمٜمَّم اًمٞمٝمقد اًم٧ًٌم أهؾ ىمّم٦م واًمًالم، اًمّمالة  يقم اًمّمٞمد قمٚمٞمٝمؿ اهلل طَمرَّ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ اًمٙمريؿ اًم٘مران ذم ىم٤مل رسمٜم٤م وضمؾ، قمز اهلل طمٙمؿ قمغم صؼموا ُم٤م اًم٧ًٌم،  ُِم

ـَ  ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٕم٤ممم ىم٤مل[ 210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

 يم٤مٟمقا  ويمذًمؽ واًمٌحر، اًمؼم صٞمد ًمٙمؿ ُأطِمؾ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ يم٤مٟم٧م اًمتل يمٚمٝم٤م ًمألُمؿ وسم٤مًمٜم٦ًٌم

 يقم شمٕمٛمٚمقا  ٓ هلؿ اهلل ىم٤مل اًمٞمٝمقد ُمـ ومٌٔمٚمؿ اًمٌح٤مر، ذم إؾمَّمك يّمٓم٤مدون اًمٞمٝمقد

 ـمٌٞمٕم٦م هذه ٕن آطمتٞم٤مل: ُمع ًمٙمـ ًمٚمٞمقم، اًمٞمٝمقدي قمٜمد ُم٤مر احلٙمؿ وهذا اًم٧ًٌم،

 ذاك ذم يم٤مٟمقا  وم٤مًمذيـ قمٛمؾ، ذم ُم٤م اًم٧ًٌم يقم قمٓمٚم٦م قمٜمدهؿ شمٕمرومقا  وم٠منتؿ اًمٞمٝمقد،

 سمٖمػم إنٌٞم٤مء ىمتٚمٝمؿ سم٥ًٌم قم٤مىمٌٝمؿ اهلل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ُمقؾمك زُمـ اًمزُم٤من

 احلٙمؿ، هذا قمغم اهلل ؿم٤مء ُم٤م ومّمؼموا اًم٧ًٌم، يقم شمّمٓم٤مدوا ٓ شمٕمٛمٚمقا  ٓ هلؿ ىم٤مل طمؼ

 اعمثؾ، هبؿ ييب اًمذي اح٤مدي واًمٓمٛمع اجلِمع قمٚمٞمف وشمٖمٚم٥م اًمٞمٝمقد صؼم ٟمٗمذ سمٕمديـ

 إمم ومج٤مؤوا اصٓم٤مدوا، ُم٤م اًمٔم٤مهر ذم ي٘م٤مل ًمٙمـ يّمٓم٤مدوا، أن أضمؾ ُمـ ومٕمٚمقا  ومَّمذا

قم٤مً  اًم٘مرآن ذم يمَّم واحلٞمت٤من إؾمَّمك شم٠متٞمٝمؿ يم٤مٟم٧م اًمتل اخلٚمج٤من  سم٤مٕـمٜم٤من، سم٤مًٕمقف ُذَّ

ٟمٞم٦م اًمٔم٤مهرة هلذه شمٕمٚمٞمالً  واًم٥ًٌم  ذم سمحٍؼ  ىم٤مل يمَّم وضمؾ قمز اهلل سم٠من يِمٕمرٟم٤م احلٞمقا

  يُمؾَّ  َأقْمَٓمك﴿ اًمٙمريؿ اًم٘مران
ٍ
ء  إمم إؾمَّمك ومٝمدى[ 10:ـمف﴾ ]َهَدى صُمؿَّ  ظَمْٚمَ٘مفُ  َرْ

 -سم٤مًمٖمذاء طمٞم٤مهت٤م شم٠مُملم ـمري٘م٦م

ؾمَّمك يم٤مٟم٧م ُم٤م اًم٧ًٌم يقم يٕمٛمٚمقن اًمٞمٝمقد يم٤من ح٤م  قَم٤مً  شم٠ميت واحلٞمت٤من ٕا  مج٤مهػم ُذَّ

 اًمٌنم، ُمـ اوٓمراري قمٛمؾ هٜم٤مك ذم يم٤من صٞمد ذم هٜم٤مك يم٤من ٕنف اخلٚمج٤من: إمم مج٤مقم٤مت

ن وإمم اًمٌح٤مر وؾمط إمم يروطمقا  وـي ومٙم٤مٟمقا   ذم سمٞمدظمٚمقا  اًمّمٞم٤مديـ يمٞمػ ٟمحـ سمٜمِمقف ٔا

ـمراف ذم ٕنف اًمٌح٤مر: ذم ؿم٤ٌميمٝمؿ وسمٞمٚم٘مقا  اًم٘م٤مرب  طمٞمقاٟم٤مت صحٞمح ٕنف احلٞمت٤من: شم٠ميت ىمٚمَّم ٕا

 -قمٜمف يٌٕمدون إيذاء ذم هٜم٤م ُمّمٚمحتٝمؿ مت٤مم سمٞمٕمرومقا  ًمٙمـ

م اًمٞمٝمقد ومٚمَّم   إمم سم٤مٕـمٜم٤من شم٠متٞمٝمؿ احلٞمت٤من ص٤مرت اًم٧ًٌم، يقم اًمّمٞمد قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

 ىمٚمقب ـم٤مرت واًمٓمٕم٤مم، اًمٖمذاء ُمـ يٜمٗمٕمٝمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م يّمٓم٤مدوا اًمذي ًمٚمخٚمج٤من أجـ؟

[ اخلٚمج٤من] ؾمدوا اًم٧ًٌم يقم ومٕمٚمقا  ومَّمذا اهلل، طمٙمؿ قمغم صؼموا ومَّم ضمِمٕم٤مً  اًمٞمٝمقد
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 إطمد ص٤ٌمح ًمٙمـ اصٓم٤مدوا، ُم٤م اًم٧ًٌم يقم اصٓم٤مدوا ُم٤م قم٤مدهؿ وسمس سم٤مًمِم٤ٌمك

وٝمؿ هٜم٤مك حمّمقرة أـمٜم٤مًٟم٤م وضمدوا  وضمؾ قمز اهلل ومٚمٕمٜمٝمؿ اًم٧ًٌم، يقم وم٤مهتؿ ُم٤م وَمَٕمقَّ

 ًمٖم٦مً  طم٘مٞم٘م٦مً  اًم٧ًٌم يقم اصٓم٤مدوهـ ُم٤م اًمًٛمؽ صٞمد قمغم آطمتٞم٤مل هذا سم٥ًٌم

ٚمقه٤م ًمٙمـ إؾمَّمك، طمّمٚمقا  ُم٤م اصٓم٤مدوا ُم٤م ًمٙمـ اًمِم٤ٌمك، ووٕمقا   اًم٧ًٌم، يقم طمّمَّ

 -اًمٓم٤مطمقن قمغم اًمدروب يمؾ إًذا

م ُم٤م إمم وصٚمقا  هؿ   إٟمف سمحٞم٨م اخلٚمج٤من أُم٤مم اًمِم٤ٌمك ٟمّم٥م سمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

 سم٤مٕـمٜم٤من وم٠مظمذوه٤م اًمٌح٤مر ًمٕمٜمد يروطمقا  ًمألؾمَّمك طمٞمٚم٦م ذم ُم٤م إطمد يقم ص٤ٌمح

 -اًمٞمٝمقد طمٞمؾ ُمـ ٟمقع هذا ومٚمٕمٜمقا 

 إوًمقن ومٞمف وىمع ومٞمَّم ي٘مٕمقا  ٓ طمتك ًمٚمٛمًٚمٛملم شمذيمػم أجْم٤مً  وومٞمف: اًمث٤مين اًمٜمقع 

 اهلل ًمٕمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىم٤مل وهمػمهؿ، اًمٞمٝمقد ُمـ

ُم٧م اًمٞمٝمقد  قمز اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

 اًمِمحؿ اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـش صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طَمّرم إذا وضمؾ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿ًمٙمـ طمالل ـَ  ُِم ِذي ُْمٜم٤َم َه٤مُدوا اًمَّ ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ ﴾ هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

 [-210:اًمٜم٤ًمء]

م ح٤م   اًمتحريؿ هذا قمغم اطمت٤مًمقا  ُم٤مذا قمرومتؿ اًم٧ًٌم يقم اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ اهلل طَمرَّ

 احلٞمقاٟم٤مت ذسمحقا  إذا أهنؿ قمٚمٞمف اهلل طمرم صمؿ طمٞمٚم٦م، سم٠مدٟمك اهلل طمرم ُم٤م وم٤مؾمت٤ٌمطمقا 

 جيقز ٓ ذقم٤مً  ومٙم٤من ؿمحقم، ومٞمٝم٤م هذه ـمٌٕم٤مً  واًمٌ٘مر، واإلسمؾ يم٤مًمٖمٜمؿ اًمٚمحؿ اح٠ميمقًم٦م

ُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ» اًمِمحقم هبذه يٜمتٗمٕمقا  أن هلؿ  ومٕمٚمقا؟ ومَّمذاش اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

 ؾم٤مًم٧م، طمتك حتتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًم٘مدور ذم وووٕمقه٤م اًمِمحقم هذه أظمذوا

 ُم٤مذا يٌٞمٕمقه ومذهٌقا  اًمٜم٤مر، ُمـ ُأنزل ُم٤م سمٕمد ومجد شمٕمٚمٛمقن، يمَّم ظم٤مص٤مً  ؿمٙمال وأظمذت

 اًمِمٙمؾ، شَمَٖمػّم  ٕنف ح٤مذا: طمرُمف اهلل اًمذي اًمِمحؿ يٌٞمٕمقا  ُم٤م ومٙمرة قمغم ه١مٓء يٌٞمٕمقا 

 طمرُمف، اهلل اًمذي اًمِمحؿ ٟمٗمس هق وإٓ إيمؾ أضمؾ ُمـ اًمِمٙمؾ شَمَٖمػّم  ٟم٘مقل ٟمحـ هلذا

 اًمنمقمٞم٦م، ظمقاصف سمٙمؾ ويمذًمؽ اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمَّم اًمٙمٞمٛمٞم٤موي٦م ظمقاصف سمٙمؾ هق هق

 اًمنمع؟ ذم إصكم احلٙمؿ ُيَٖمػمر  اًمِمٙمؾ هذا ومٝمؾ شمٖمػم، اًمِمٙمؾ ًمٙمـ
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شمٞمؿ، اًمٕمؼمة ٕن ٓ: :اجلقاب  يزال ٓ وهق اًمِمٙمؾ شَمَٖمػمُّ  ُمـ اًمٗم٤مئدة هل ُم٤م سم٤مخلقا

 -اهلل طمرم ُم٤م قمغم وم٤مطمت٤مًمقا  حمرم، إًذا ومٝمق ؿمحًَّم 

 قمٚمٞمف  ىمقًمف قمٚمٞمٝمؿ يّمدق ُمٜمٝمؿ يمثػم إؾمػ ُمع اًمٞمقم؟ اعمًٚمٛمقن يٗمٕمؾ ُم٤مذا 

 دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع، وذراقم٤مً  سمِمؼم ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ» واًمًالم اًمّمالة

 ش-ًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر

 ًمق طمتك: »ي٘مقل ضمداً  رهٞم٥م احلدي٨م هلذا شمتٛم٦م اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم طمدي٨م وهٜم٤مك 

 شمِمقومقا  وأنتؿش ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ومٞمٙمؿ ًمٙم٤من اًمٓمريؼ، ىم٤مرقم٦م قمغم أُمف ي٠ميت ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من

 اًمذيمقر ُمـ اًمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمد قمغم ه٤ممجلم يمٞمػ اًمٜم٤ًمء وسمٕمض اًمِم٤ٌمب سمٕمض اًمٞمقم

ق يٙم٤مد ٓ اإلٟم٤ًمن أن سمحٞم٨م واإلٟم٤مث،  اعمًٚمٛملم شم٘مٚمٞمد ُمـ اًمٞمقم يرى ُم٤مذا ُيَّمدر

 ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ًمٙمالم شمّمديؼ هذا اًمٙم٤مومريـ،

 -احلدي٨م آظمر إمم--- سمِمؼم

 ومٞمف اًمذي ذًمؽ وٟمحق اًمت٘مًٞمط سمٞمع ُمـ أن ٟمّمٗمٝم٤م اًمتل اعمّم٤مئ٥م هذه 

 اًمٞمقم طمتك سمٕمْمٝم٤م شمزال وٓ ىمديًَّم، شم٘مع يم٤مٟم٧م اًمتل اًمّمقر سمٕمض ًمف اًمرسم٤م اؾمتحالل

ٌرف أن قمكمّ  جي٥م اًمذي وهذا اًمنمع، سم٤مؾمؿ ي٘مع سمٕمْمٝم٤م  ؾمٛمٕمتؿ أنٙمؿ سمد ٓ: قمٚمٞمف ُأنَ

 اعمَُحٚمرؾ اهلل ًمٕمـش ًمف واعمَُحٚمَّؾ اعمَُحٚمرؾ اهلل ًمٕمـ» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىمقًمف مجٞمٕم٤مً 

 هل ُم٤م شمٕمرومقن سم٤مًمتجحٞمش، اًمٌالد سمٕمض ذم يًٛمك اًمذي اًمٜمٙم٤مح وهق ًمف، واعمَُحٚمَّؾ

 ًمػ اًمٞمٝمقد قمٛمؾ هل اًمتجٗمٞمٗم٦م هذه هل ُم٤م ُمٕمٜم٤م ي٠ميت احلدي٨م ذاك ٓ هل؟ ُم٤م قمٜمديمؿ

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق :﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل، طمرم ُم٤م اؾمتحالل قمغم ودوران ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم

يٌح  َأوْ  ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  ُمـ ًمف حتؾ ومال اًمث٤مًمث٦م اعمرة ذم يٕمٜمل ـمٚم٘مٝم٤م وم٢من[ 229:اًمٌ٘مرة﴾ ]سم٢ِِمطْم

 -همػمه زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك سمٕمد

م  ً ؿمٞمئ٤م أب٤مح إذا وضمؾ قمز اهلل أن يٕمٚمؿ أن سمؾ يتذيمر أن جي٥م ُمًٚمؿ يمؾ   وطَمرَّ

 رضمٕمًٞم٤م ـمالىًم٤م ُمرشملم اًمٓمالق ضمٕمؾ وم٢مذا إُم٦م، إمم وم٤مئدهُت٤م شمٕمقد سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م ومٝمق ؿمٞمئ٤مً 

 وإذا قمٜمٝم٤م، همّم٥م ُيراضمٕمٝم٤م أن إول سم٤مًمٓمالق زوضمتف ـمٚمؼ إذا ًمٚمزوج جيقز يٕمٜمل

 أثٜم٤مء ذم اًمِٕمّدة سمنمط وذًمؽ قمٜمٝم٤م، همّم٤ٌمً  يراضمٕمٝم٤م أنف جيقز اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٚم٘م٦م ـمٚم٘مٝم٤م
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 شُمرضمٕمٝم٤م ـمٚم٘متٝم٤م إذا ُمرة أول ًمؽ ؾمٛمحٜم٤م ظمالص، اًمث٤مًمث٦م ـمٚم٘مٝم٤م إذا ًمٙمـ اًمٕمدة،

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م﴿ اًمث٤مًمث٦م أُم٤م شُمرضمٕمٝم٤م أنؽ ـمٚم٘متٝم٤م إذا ُمرة صم٤مين ًمؽ ؾمٛمحٜم٤م  سَمْٕمدُ  ُِم

هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك  [-270:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

٤م ويًتٕمػموا اًمتحٚمٞمؾ يتٕم٤مـمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقم أن أن ُمٕمٜمك ُم٤م ًً  ؾمَّمه شمٞم

 اعمًتٕم٤مر، سم٤مًمتٞمس ه١مٓء اًمتٞمقس هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتًٛمٞم٦م وٟمِْٕمؿ اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 يتزوج ح٤م اعمًٚمؿ قمٙمس يٕمٜمك ؿمٝمقشمف، ىمْم٤مء ُم٤مذا أنث٤مه قمغم يٜمزوا ح٤م يمحٞمقان اًمتٞمس

 قمٚمٞمف  ىم٤مل يمَّم أُمتف ؾمقاد شمٙمٗمػم أجْم٤مً  ي٘مّمد ؿمٝمقشمف، ىمْم٤مء وم٘مط ي٘مّمد ٓ ي٘مّمد ُم٤مذا

 ش-اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمهٍ  وم٢مين اًمقدود: اًمقًمقد شمزوضمقا » واًمًالم اًمّمالة

 هذا صمقاب ومػمده اًمّم٤مًمح، سم٤مًمٕمٛمؾ سمٕمدهؿ ُمـ وًمد خيٚمٗمف ُم٤مت إذا أنف ي٘مّمد 

 اٟم٘مٓمع اإلٟم٤ًمن ُم٤مت إذا» اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل يمَّم ُمٞم٧م، ىمؼمه ذم وهق اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ

 ش-ًمف يدقمقا  ص٤مًمح وًمد أو سمف، يٜمتٗمع قمٚمؿ أو ضم٤مري٦م، صدىم٦م: صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف

 ٕنف ـمٞم٥م: أُمر وهذا ؿمٝمقشمف، ًم٘مْم٤مء وم٘مط يتزوج ٓ يتزوج طملم اعمًٚمؿ إًذا 

 ًمٞمس وًمٙمـ ُمًتٜمٙمر، همػم هذا احلرام، سمٓمريؼ ي٘مْمٞمف ُم٤م أطمًـ احلالل سمٓمريؼ ي٘مْمٞمف

 ص٤مطمٌتف قمرض قمغم ُيـح٤مومظ أن ؿمٝمقشمف ىمْم٤مء ُمع يريد ومٝمق اعمًٚمؿ يٌتٖمٞمف اًمذي هذا

 ح٤م اًمتٞمس ص٤محل٦م، ذري٦م إُمد اًمٓمقيٚم٦م اًمّمح٦ٌم هذه وراء ُمـ يٜمِمئ وأن زوضمتف، أي

  ٟمٌٞمٜم٤م ًمذًمؽ يمذًمؽ: هذه اًمٜمزوة هذه وإٟمَّم طمٞمقان ٕنف هدف قمٜمده ذم ُم٤م أنث٤مه قمغم يٜمزوا

ٌّف ملسو هيلع هللا ىلص  -اعمًتٕم٤مر سم٤مًمتٞمس اعمحٚمؾ ؿَم

 اًمٕم٤معملم رب ىمقل ُمٙم٤من يْمٕمقا  أن إمم اعمًٚمٛملم سمٕمض أُمر وصؾ! اهلل ؾمٌح٤من 

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل ضمداً  ومْمٞمع رء هذا ُمًتٕم٤مرًا، شمٞم٤ًمً  همػمه زوضم٤مً   طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم

هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح   ي٤م اًمتٞمس ُم٤مذا ُمٙم٤مٟمف وووٕمقا  اًمزوج أىم٤مُمقا  ومٝمؿ[ 270:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

ٌِْدًُمقنَ ﴿َ ًمٚمٞمٝمقد اعمقضمف شمٕم٤ممم ىمقًمف ه١مٓء أُمث٤مل قمغم يّمدق أٓ شُمرى َت ًْ  ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 هل ُم٤م اًمنمقمل اًمزوج اًمنمقمل، اًمزوج اخلػم[ 12:اًمٌ٘مرة﴾ ]ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك

 واوم٘م٧م اعمًتٕم٤مر اًمتٞمس هذا واهلل أنف ي٘مقًمقن يمَّم ؿمٙمٚمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم صٗمتف،

 ذم شمريمٞم٦ٌم شمريمٞم٦ٌم اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م سمٞم٘مقًمقا  قمٛمٚمٞم٦م ؿمٝمدوا واًمِمٝمقد أُمره٤م ووزم اًمزوضم٦م
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 ظَمَٚمَؼ  َأنْ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٚمٞمف يّمدق هؾ اعمًتٕم٤مر اًمتٞمس هذا إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا ًمٙمـ شمريمٞم٦ٌم،

ـْ  ًَمُٙمؿْ  ُٙمؿْ  ُِم ًِ ُٙمٜمُقا  َأْزَواضًم٤م َأنُٗم ًْ ةً  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  إًَِمٞمَْٝم٤م ًمَِت  ٓ[ 22:اًمروم﴾ ]َوَرمْح٦َمً  َُمَقدَّ

 أخ٘مك سمَّم اهلل رؾمقل صدق هق إًذا اًمتحٚمٞمؾ، ؾمقى ذًمؽ ُمـ رء ٓ ذًمؽ ُمـ رء

 سمٌٞمع يًٛمك سمَّم اًمرسم٤م يم٤مؾمتحالل احلٞمؾ مجٚم٦م ُمـ هذا اعمًتٕم٤مر،  اًمتٞمس ُمًٛمك ُمـ قمٚمٞمف

 ًمٕمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ اعمًتٕم٤مر: سم٤مًمتٞمس واًمزٟم٤م اًمٗم٤مطمِم٦م اؾمتحالل اًمت٘مًٞمط

 يمٞمػ يٖم٤مر ٓ اًمذي اًمزوج وهقش ًمف واعمحٚمؾ» اعمًتٕم٤مر اًمتٞمس وهقش اعمحٚمؾ اهلل

 أقمٚمؿ واهلل ؿمٙمالً  صمؿ اعمًتٕم٤مر، اًمتٞمس قمٚمٞمٝم٤م يٜمزوا ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م يرى

 -يتزوضمٝم٤م هق صمؿ اًمرضمؾ يٓمٚم٘مٝم٤م ُمٜمٝم٤م وسمٕمد قمدة متًؽ، قمدة متًؽ ٓ وإٓ طم٘مٞم٘م٦م

 أىمقل ٓ اًمرسم٤م، ي٠ميمؾ واًمذي يزين واًمذي وضمؾ قمز اهلل أطمٙم٤مم قمغم ًمٕم٥م يمٚمف هذا 

 رسم٤م سم٤مؾمؿ اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمذي ُمـ وأىمؾ سم٤مًمتحٚمٞمؾ يًتحؾ اًمذي ُمـ أىمؾ ذه أىمقل ذ

 اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمذي أي وإجي٤مسم٤مً  ؾمٚم٤ٌمً  صمٜمتلم قمـ أطمٙمك قمؿ أن٤م اًمّمقرشملم إمم شمٜمٔمرون أنتؿ

ه هذا رسم٤م أنف ويٕمؽمف  -اًمنمقمٞم٦م صٌٖم٦م قمٚمٞمف وسمٞمّمٌغ اًمرسم٤م ي٠ميمؾ ممـ أىمؾ َذُّ

٘مقن اًمٕمٚمؿ أهؾ ىم٤مل: وًمذًمؽ   اًمٌدقم٦م، يرشمٙم٥م اًمذي اعمٌتدع ؿم١مم اعمٌتدع ؿم١مم اعمُـَح٘مر

 أنف طم٤مًمف قم٤مرف اعمٕمّمٞم٦م يرشمٙم٥م اًمذي ٕن ح٤مذا: اعمٕمّمٞم٦م، يرشمٙم٥م اًمذي ُمـ أيمثر وظمٓمره

 -يٕمٛمؾ ُم٤مذا قم٤مرف ٕنف وضمؾ: قمز اهلل إمم يتقب ُم٤م يقُم٤مً  ورسمَّم رسمف، قم٤ميص

 يتقب: أنف سم٤ٌمًمف سمٞمخٓمر ُم٤م هذا ذقمٞم٦م، سمّمٌٖم٦م صٌٖمف وىمد اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمذي أُم٤م 

 وضمؾ قمز اهلل إمم يتقب ُم٤م يقُم٤مً  أنف يٛمٙمـ رسم٤م أنف ويٕمرف اًمرسم٤م ي٠ميمؾ وم٤مًمذي ًمذًمؽ

ٌْتُؿْ  َوإِنْ ﴿ ًمُِٙمؿْ  ُرُءوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُم  ُم٤م أُم٤م[ 279:اًمٌ٘مرة﴾ ]شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

 ومٝمذا زدين، ريب زدين ريب ي٘مقل طم٤مًمف ومٚم٤ًمن رسم٤م ًمٞمس هذا سم٠من ٟمٗمًف ُُمَ٘مٜمّع اإلٟم٤ًمن دام

 يتقب أن يٛمٙمـ ٓ ومٝمذا قمٛمٚمف، ؾمقء ًمف ُزيرـ اًمذي اعمٌتدع يمذًمؽ يتقب، أن ُيْرضَمك ٓ

 ُمٌتدقم٦م اًمٕم٤ٌمدة وهذه ُمٜمٙمر إُمر هذا أن قمرف ُمـ أُم٤م زدين، زدين ي٘مقل وإٟمَّم رسمف إمم

 قمز اهلل إمم يتقب أن ومػُمضمك وهذا، هذا يٗمٕمؾ هق ذًمؽ وُمع هل٤م أصؾ ٓ اًمديـ ذم

 -ُينْمع ٓ يٗمٕمٚمف اًمذي أن قم٤مرف ٕنف وضمؾ:
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 ذم وقمٔمٞمٛم٦م ؿمديدة ضمداً  أظمٓم٤مره٤م اًمديـ، أطمٙم٤مم قمغم آطمتٞم٤مل ُمـ ٟمقع ومٝمذا 

 أن اًمٞمقم ُمٕم٤مُمالشمٜم٤م ذم ومٕمٚمٞمٜم٤م وًمذًمؽ اًمٞمٝمقد، قمٛمؾ ُمـ وهذا اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع

 حي٤مرسمقن إٟمَّم» اًمٙمريؿ اًم٘مران ٟمص ُمثؾ اًمرسم٤م ي٠ميمٚمقن اًمذيـ ٕن اًمرسم٤م: ذم ٟم٘مع أن ٟمحذر

 ُمـ اهلل قمٜمد أؿمد اًمرضمؾ ي٠ميمٚمف رسم٤م درهؿ: » ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل قمـ صح وىمدش ورؾمقًمف اهلل

 رسم٤م ُمـ ُم٤مل زاد ُم٤م: »ُمٕمٜم٤مه ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ي٘مقل وأظمػماً ش زٟمٞم٦م وصمالصملم ؾمت٦م

 أن إُم٤م ُمٜم٤مؾم٦ٌم يمؾ ذم اًمذي اعمراسملم ُمـ يمثػم ُمـ ُمِم٤مهد وهذاش ىِمؾ إمم قم٤مىمٌتف يم٤من إٓ

 قم٤مىم٦ٌم» أنٗمًٝمؿ ي٘متٚمقا  سم٠من حلٞم٤مهتؿ طمًدا يْمٕمقا  أن وإُم٤م أُمقاهلؿ ذم إومالؾمٝمؿ ُيْٕمٚمٜمقا 

 ش-ىمؾ إمم اًمرسم٤م

ٟم٤م، ُيٚمٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ًمل وًمذًمؽ   ًمرسمٜم٤م ُمت٘ملم ٟمٙمقن أن ٟمًتٓمٞمع وٓ شم٘مقا

 اٟمّم٥م وإٓ اًمتزُمٜم٤مه٤م، صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ٟمٌٞمٜم٤م ـمريؼ قمـ ضم٤مءشمٜم٤م اًمتل رسمٜم٤م ذيٕم٦م قمرومٜم٤م إذا إٓ

٤َم َي٤م: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف وقمٞمد قمٚمٞمٜم٤م ـَ  َأهيُّ ِذي  قِمٜمْدَ  َُمْ٘مًت٤م يَمؼُمَ * شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  ٓ َُم٤م شَمُ٘مقًُمقنَ  مِلَ  َآَُمٜمُقا  اًمَّ

 
ِ
 سمٕمض قمـ ضم٤مء اًمذي إثر ووقمٞمد[7:اًمّمػ﴾ ]شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  ٓ َُم٤م شَمُ٘مقًُمقا  َأنْ  اّللَّ

 ُم٤م ُيَٕمٚمرٛمٜم٤م أن اهلل وٟم٠ًملش ُمرات ؾمٌع ًمٚمٕم٤ممل وويؾ ُمرة ًمٚمج٤مهؾ وويؾ» اًمّمح٤مسم٦م

 -اًمٕمٚمؿ ُيْٚمِٝمٛمٜم٤م وأن يٜمٗمٕمٜم٤م

ٓين، ًمٚم١ًمال شمٙمٛمٚم٦م شم٘مري٤ٌمً  :اًم٤ًمئؾ  ذم وٟمِمؽمي ٟمٌٞمع يمٞمػ ٟمٕمرف أن ٟمريد إَوَّ

 خمتٍم؟ اًمًٝمؿ

سمف هذا :اًمِمٞمخ  -خُيتٍم أن يٛمٙمـ ٓ ضمقا

طم٦م :اًم٤ًمئؾ ء اًمٌٞمع ُمِمٙمٚم٦م ٟمقاضمف يقم ويمؾ ؿم٤مريلم، سمٞم٤مقملم ٟمحـ اًمٍما  واًمنما

 اعمِمٙمٚم٦م؟ هذه ٟمقاضمف أن سمد ٓ اعمِمٙمٚم٦م هلذه طمؾ ٟمٕمٛمؾ سمدٟم٤م سم٤مًمت٘مًٞمط،

دت ًمق :اًمِمٞمخ دت؟ ًمق شمتٕم٤مـم٤مه أن٧م اًمذي اًمٌٞمع ٟمقع ومٞمؽ اهلل سم٤مرك طَمدَّ  طَمدَّ

 ؾمخ٤مٟم٤مت ُمّمٜمع وٟمٌٞمٕمف اعمختٚمٗم٦م، سمتِمٙمٞمالشمف طمديًدا وٟمِمؽمي ٟمٌٞمع ٟمحـ :اًم٤ًمئؾ

 ًمٜم٤مس ٟمتٕمرض يقم يمؾ اًمٌٞمع، سمٓمري٘م٦م طمؾ ٟمريد ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م وشم٤مٟمٙم٤مت ؿمٛمًٞم٦م

 شم٘مًٞمًٓم٤م؟ وشمِمؽمي ٟم٘مداً  شمِمؽمي
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 خمتًٍما  ٟمٗمًف هق اًم١ًمال هذا أن أقمت٘مد أن٤م اًم١ًمال، هق هذا يم٤من إذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 -صم٤مٟمٞم٤مً  قمٚمٞمف اجلقاب وؾمٌؼ أوًٓ،

 ُٕمقر سمٞمقع ذم هٜم٤مك ٕن قمٚمٞمف: هم٤ٌمر ٓ ُمنموع قمٛمؾ رء يمؾ ىمٌؾ قمٛمٚمؽ 

 إهم٤مين ومٞمٝم٤م اًمتل إذـم٦م يٌٞمٕمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمثؾ دمقز، ٓ أهن٤م آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت

ُم٦م  -ذًمؽ ٟمحق أو اعمقؾمٞم٘مٞم٦م أٓت أو اعمَُحرَّ

ء ىمٚم٧م يمَّم قمٛمٚمؽ وأن٧م أُم٤م وطمرام، ؾُمح٧م ُمٙم٥ًم ومٝمذا   وشمّمٜمٞمٕمف احلديد ذا

 -سمًٕمريـ اًمٌٞمع قمـ اسمتٕمدت ُم٤م إذا اًمٗم٤مئدة وٟمِْٕمؿ اًمٕمٛمؾ ٟمِْٕمؿ هذا ؿمٛمًٞم٦م، حلَّمُم٤مت

 سمٞمع قمغم سمزي٤مدة اًمت٘مًٞمط سمٞمع ُم٠ًمخ٦م إمم أقمقد أن اعمج٤مل زم يٗمًح هذا وؾم١ماًمؽ 

 هق اًمٙم٤مش سمثٛمـ اًمت٘مًٞمط سمٞمع يٌٞمع اًمذي أن اًمٙم٤مش، سمٞمع هٜم٤م ي٘مقًمقن يمَّم أو اًمٜم٘مد،

 -صم٤مٟمٞم٤مً  ًمف وأرسمح أوًٓ  أذع

 سمًٕمر اًمت٘مًٞمط سمٞمع يٌٞمع اًمذي يمقن أُم٤م واًمنمح، اًمٌٞم٤من ُمـ رء إمم حتت٤مج ىمد 

 ي٤ًموي ىمرض درمهلم» ٕنف سمٞم٤مٟمف: وؾمٌؼ ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ ومٝمذا ًمف أرسمح اًمٜم٘مد سمٞمع

 سمٞم٤من، حتت٤مج هذه آضمال، وم٘مط وًمٞمس قم٤مضمالً  ًمف أرسمح ىمٚم٧م أن٤م ًمٙمـش سمدرهؿ شمّمدق

 قم٤مضماًل، ًمف أرسمح ُم٤مذا يٙمقن هذا اًمٜم٘مد سمٞمع سمًٕمر اًمت٘مًٞمط سمٞمع يٌٞمع اًمذي يٙمقن يمٞمػ

 أن أىمقًمف أن٤م اًمذي هذا يٕمت٘مدون اًمتج٤مر  أن ًمق اقمت٘م٤مدي هذا وأن٤م ذًمؽ؟ يمٞمػ

 يًٛمك سمٞمع اًمتُّج٤مر ؾمقق ُمـ وارشمٗمع ًمٌٓمؾ ذًمؽ يٕمت٘مدون يم٤مٟمقا  ًمق أن، سمٕمد وؾم٠ُمبَٞمرٜمف

 اًمذي اًمّمؼم وقمدم سم٤مخلػم، آؾمتٕمج٤مل اًمٜم٤مس قمغم يٖمٚم٥م: أوًٓ  ًمٙمـ اًمت٘مًٞمط، سمٌٞمع

 احلٙمؿ هذا وُمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اجلٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م: صم٤مٟمٞم٤مً  اخلػم، يمؾ ومٞمف

 -اًمنمقمل

روا: ًمٚمٜم٤مس أىمقل أن٤م   ويم٤مًم٦م واطمدة سمْم٤مقم٦م يٌٞمع ُمٜمٝمَّم يمؾ شم٤مضمريـ أن شَمَّمقَّ

 يٌٞمع ُمٜمٝمَّم يمؾ رء، أي ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م راديقات ويم٤مًم٦م صمالضم٤مت ويم٤مٓت ؾمٞم٤مرات

 أْي  اًمنمع قمغم يٌٞمع اًمت٤مضمريـ أطمد ًمٙمـ جل٤مره، يٌٞمٕمف اًمذي واعمقديؾ اح٤مريم٦م ٟمٗمس ُمـ

 ؾمٕمر ضم٤مره واطمد، ؾمٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط يم٤من أو ٟم٘مداً  يم٤من إن ومرق ٓ قمٜمده احل٤مزم اًمًٕمر

 دم٤مرة يتٕم٤مـمك ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ مجٞمٕم٤مً  شم٠ًمخقن أن اًمٜم٘مد ؾمٕمر ُمـ أيمثر قمٜمده اًمت٘مًٞمط
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ء اًمٌٞمع  اًمت٤مضمريـ أيُّ  يًتٕمٛمٚمف، قم٘مؾ قمٜمده ذم ًمٙمـ ذًمؽ يتٕم٤مـمك ٓ وُمـ واًمنما

 وإٓ أيمثر زسم٤مئٜمف يٙمقن سمًٕمريـ سمٞمٌٞمع اًمذي اًمث٤مين؟ وإٓ إول أيمثر زسم٤مئٜمف يٙمقٟمقا 

َّم اًمٜم٘مد، ؾمٕمر اًمقاطمد اًمًٕمر يٌٞمع اًمذي  واطمد، سمًٕمر يٌٞمع اًمذي أيمثر زسم٤مئٜمف سمٞمٙمقن أهيُّ

 اًمًٞم٤مرة إول اًمت٤مضمر قمٜمد وضمد وم٢مذا اًمرظمص، حيٌقا  اًمٜم٤مس ٕن ح٤مذا: ؾم٠مخٜم٤م وإذا

 أخػ قمنمة سم٤مًمت٘مًٞمط ٟم٘مداً  أخػ قمنمة صمٛمٜمٝم٤م يمذا ُم٤مريم٦م ُمـ يمذا ُمقديؾ ُمـ ُمثالً 

ٓين ومخًَّمئ٦م،  ومخس أخػ قمنمة سم٤مًمت٘مًٞمط اًمث٤مين أخػ قمنمة وسم٤مًمٜم٘مد سم٤مًمت٘مًٞمط إَوَّ

ٓين قمٜمد إمم يروطمقا  يمٚمٝمؿ اًمت٘مًٞمط، ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مئ٦م مخس سمٞمدومع ُمـ ُم٤مئ٦م  -إَوَّ

 سمٞمٙمقن هذا سم٤مًمت٘مًٞمط طمتك اًمٜم٘مد، سمًٕمر يٌٞمع اًمذي أن: يمالُمٜم٤م ُمٕمٜمك هذا: إذاً  

 -سمنقم٦م جيٞمٝمؿ اخلػم سمٞمحٌقا  ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚم٧م ُمثٚمَّم اًمٜم٤مس ًمٙمـ وآضمال، قم٤مضمالً  ًمف أرسمح

 رأس ؿمؽ سمال واطمد، سمًٕمر يٌٞمع أن قمغم ُيَّمّٛمؿ اًمذي اًمت٤مضمر هذا أن أدري أن٤م 

 ويتْم٤مقمػ ؾمٞم٠ميت اح٤مل رأس هذا ؾمٜم٦م، يمؿ يّمؼم ظَمّٚمٞمف ًمٙمـ يتقزع ؾمقف ُم٤مًمف

 ويزيدوا اعمحت٤مضملم طم٤مضم٦م يًتٖمٚمقا  ئمٚمقا  اًمذي أظمريـ اًمتج٤مر ؾمقق قمغم وؾمٞم٘ميض

 -سم٤مًمت٘مًٞمط سمٞمع ُم٘م٤مسمؾ قمٚمٞمٝمؿ

ُمر حيت٤مج أنف ٓإ أرسمح، وهذا أذع هذا: إذاً    ُيَّمؼمر  اًمذي وُمـ اًمّمؼم، ُمـ رء إمم ٕا

ضمر ُمـ اهلل قمٜمد ومٞمَّم يٗمٙمروا ُم٤م اًمذـي اًمدٟمٞمقيلم اح٤مديلم اًمٜم٤مس ـَ  ًمََؽ  ظَمػْمٌ  َوًمَمظِمَرةُ ﴿ ٕا  ُِم

ُومَم   اًمٗمقائد ُم٤مذا حيًقا  وىم٧م ٕىمرب يريدون اًمتٗمٙمػم، هذا يٗمٙمروا ُم٤م اًمذي[1:اًمْمحك﴾ ]ٕا

٥ٌم اعمْم٤مقمٗم٦م  أظمٞمف قمغم ومٞمّمؼم اًمّمؼم سمخٚمؼ يتًٚمح اًمذي هق اعمًٚمؿ سمٞمع أُم٤م اًمت٘مًٞمط، سمٞمع سًم

 قمٜمده ذم ُم٤م ومالن--- زسم٤مئـ جيٞم٥م راح ٕنف سمٛمئ٤مت: اخلٛمًَّمئ٦م سمديؾ ؾمٞم٠ميت هق صمؿ اًمقوم٤مء، اعمًٚمؿ

 وؾمتٙمقن قمٜمده، ُمـ سم٤مًمنماء يت٘مًٓمقا  ؾمٞم٠متقا  اًمٜم٤مس: إذاً  اًمٜم٘مد، قمـ زي٤مدة اًمت٘مًٞمط ُم٘م٤مسمؾ ؾمٕمر

ظمريـ ُمـ ظمػم ًمف اًمٕم٤مىم٦ٌم  -ٔا

ق وٓ هذا شمٚمتزم أن قمٚمٞمؽ وم٠من٧م: إذاً    أو يم٤مُمالً  اًمثٛمـ ًمؽ يٜم٘مد إٟم٤ًمن سملم شُمَٗمرر

ؾ  أنؽ ذًمؽ إمم يْم٤مف واطمد اًمًٕمر آظمره، إمم أو أو ٟمّمٗملم أو يم٤مُمالً  اًمثٛمـ ًمؽ ُي١َمضمر

 ومٞمٙمقن قمٚمٞمؽ، اًمزسم٤مئـ إىم٤ٌمل أؾم٤ٌمب ُمـ ؾمٞمٙمقن أجْم٤مً  هذا ٕن اًم٘مٚمٞمؾ: سم٤مًمًٕمر شم٘مٜمع

 يِم٤مريمقك ممـ همػمك قمـ وُيْٕمروقا  قمٚمٞمؽ ُيْ٘مٌٚمقا  اًمٜم٤مس جيٕمؾ ُمٜمٝمَّم يمؾ ؾمٌٌلم قمٜمدك
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 ويمَّم اعمنموع اعمٕم٘مقل سم٤مًمرسمح ىم٤مٟمع: صم٤مٟمٞم٤مً  ؾمٕمريـ، قمٜمدك ذم ُم٤م: أوًٓ  اعمٝمٜم٦م، ٟمٗمس ذم

  ىم٤مل اًمٗم٤مئدة هذه شمٕمٓمٞمٜم٤م اعم٘م٤مسمٚم٦م احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه سمٖمػم وًمق اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل

 شمّمدق واطمد سمدرهؿ شمّمدق رضمؾش أخػ ُم٤مئ٦م درهؿ ؾمٌؼ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ي٤م ذًمؽ يمٞمػ ًمف ىم٤مًمقا  أخػ، اح٤مئ٦م أبق ؾمٌؼ اًمقاطمد أبق اًمرؾمقل ي٘مقل أخػ سمَّمئ٦م

ش ُم٤مًمف قمرض ُمـ أخػ ُم٤مئ٦م أظمذ ذًمؽ سمف ومتّمدق درهؿ قمٜمده هذا: »ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل

 -سمف ومتّمدق اح٤مل يمثرة ُمـ يتّمدق قمؿ سم٢ميش حيس ُم٤م يٕمٜمل

ه ضم٤مهد أنف ُمٕمٜم٤مه قمٜمف ومخرج درهؿ قمٜمده اًمذي هذا أن ؿمؽ ٓ   يمٌػماً، ضمٝم٤مداً  هقا

 ٕن ؾم٤مئؾ: ُمش ُمٜمف ـمٚمع أجش سمٞمحس وٓ وسمٞمٓمٚمع جلٞمٌف يده َيُٛمد اًمذي اًمٖمٜمل ذاك أُم٤م

 -أخػ ُم٤مئ٦م درهؿ ؾمٌؼ ُمٜمف خيرج سمَّم حيس ٓ ُماليلم اًمّمٜمدوق ذم قمٜمده

 إُمر قم٤مىم٦ٌم اًم٘مٚمٞمؾ، يرسمح اًمذي اًمت٤مضمر هذا: أىمقل أن ُأريد اًمٕمٙمس قمغم أن 

 أظمريـ اًمتج٤مر ُمـ إًمٞمف ؾمٞم٠متقا  اًمذي اًمزسم٤مئـ يمثرة ُمـ اًمٙمثػم اًمرسمح ًمف يتٕمقض راح

 -ُمٜمٝمؿ سم٤مًمرسمح سمٞمٓمٛمٕمقا  اًمذيـ

 واطمد، سمًٕمر وإٟمَّم سمًٕمريـ اًمٜم٤مس شُمٕم٤مُمؾ ٓ: أوًٓ  إُمريـ، هب٤مشملم قمٚمٞمؽ: وم٢مذاً  

 ٕن قمٛمٚمؽ: شمت٘مـ أن سم٤مًمٜمُّّمح قمٚمٞمؽ: وأظمػماً  صم٤مًمث٤مً  اًمٙمثػم، ي٠متؽ اًم٘مٚمٞمؾ ارسمح: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 أن قمٛمالً  أطمديمؿ قمٛمؾ إذا حي٥م اهلل إن ي٘مقل» يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 -يت٘مٜمف أن قمٛمالً  أطمديمؿ قمٛمؾ إذا حي٥م اهلل إنش ُيْت٘مٜمف

 دم٤مًرا يم٤مٟمقا  ؾمقاء اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هُيِْٛمٚمٝم٤م اًمتل اًمقاضم٤ٌمت ُمـ هق اًمٕمٛمؾ وإشم٘م٤من 

راً   -احلٙمقُم٦م ذم ُمقفمٗملم يم٤مٟمقا  أو أطمرا

 اًمِمقارع سمٕمض ذم اًمٓمرىم٤مت سمٕمض ذم وىمققمٝم٤م ُمـ ٟمتٕمج٥م أؿمٞم٤مء ٟمالطمظ ٟمحـ 

 ُم٤م اًمّمٞمػ، أج٤مم قمز ذم إرض سمٞمٙمًح اح٤مء هذا ويّمػم شمٜمٗمجر اح٤مء ُم٤مصقرة ٟمِم٤مهد

 إشم٘م٤من، ذم ٟمّمح ذم قمٛمؾ ذم يم٤من ُم٤م اعمقاصػم وصؾ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م إن اًم٘مّم٦م اًم٘مّم٦م؟ هل

 إٓ ؿمٝمريـ ؿمٝمر يٛميض ُم٤م اًمٗم٤مؾمد، هذا إصالح قمغم وشمنمف اعم١ًموًم٦م اًمٚمجٜم٦م شم٠ميت

 هذه  اًمٗمروؾمٞم٦م ؿم٤مرع أن يًٛمقه اًمذي هٜم٤مك اًمِم٤مرع ذم قمٜمدٟم٤م ٟمٗمًٝم٤م، اًم٘مّم٦م شمٜمٕم٤مد

 ٓ اًمٕم٤مُمؾ هذا أن ُمٕمٜم٤مه٤م اًم٘مْمٞم٦م؟ هذه ُمٕمٜمك ُم٤م اًمًٜم٦م، ـمٞمٚم٦م ٟمِم٤مهده٤م اًمٔم٤مهرة
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 همش، ذم همش ُم٤مر يمٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م يٜمّمح، ٓ أجْم٤مً  ُمقفمػ قمٚمٞمف واعمنمف يٜمّمح

ش اًمٜمّمٞمح٦م اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ» اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ي٘مقل اًمٜمّمٞمح٦م وم٤مًمديـ

 ش-وقم٤مُمتٝمؿ اعمًٚمٛملم وٕئٛم٦م وًمرؾمقًمف وًمٙمت٤مسم٦م هلل: »ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م عمـ ىم٤مًمقا 

ٚمٝم٤م اًمتل قمٞمِمؽ ًم٘مٛم٦م شمٙمقن طمتك واضمٌؽ ُمـ ,ومٞمؽ اهلل سم٤مرك, وم٠من٧م   شُمـَحّمر

 هذه اًمتزُم٧م سمخ٤مص٦م اعمٝمٜم٦م هذه ذم أن٧م وم٢مذا قمٛمٚمؽ، شمت٘مـ أن طمالًٓ، اًم٥ًٌم هبذا

 إمم يذه٥م ٓ أنف وًمق اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم يًٕمقن اًمذي ُمـ شمٙمقن أن أرضمق وأن٤م إُمقر

 ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء ح٤م ذًمؽ اهلل: ؾمٌٞمؾ ذم وجي٤مهد أومٖم٤مٟمًت٤من

 ومتقشمف ُئمٝمر ضمٚمد ؿم٤مب رضمؾ هبؿ َُمرّ  طمٞمٜمَّم أصح٤مسمف، وطمقًمف يقم ذات ضم٤مًم٤ًمً  يم٤من

 واًم٘مقة، اًمُٗمُتّقة هذه ُمـ اًمرؾمقل أصح٤مب ومٕمج٥م ـمري٘مف، ذم اٟمٓمالىمف ُمـ وىمقشمف

 هذا يم٤من إن» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  وم٘م٤مل اهلل ؾمٌٞمؾ ذم هذا يم٤من ًمق وىم٤مًمقا  ومتٛمٜمقا 

 يم٤من وإن ظمرج يم٤من وإن اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ومٝمق يمٌػميـ، ؿمٞمخلم واًمديـ قمغم يًٕمك ظمرج

 ش-اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ومٝمق صٖم٤مر ًمف أوٓد قمغم يًٕمك ظمرج

 ي٘مقم اًمذي اًمدٟمٞمقي قمٛمٚمف ذم اعمًٚمؿ يٓمرىمف أن يًتٓمٞمع اإلهلل اًمًٌٞمؾ هذا وم٢مذاً  

ؾ اًم٘مقت سمُِٞمَحّّمؾ اًمذي ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم هق سمف وإذا يقُمف، ىمقت سمٙم٥ًم قمٚمٞمف  وُيـَحّمر

  .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؾمٌٞمؾ ذم يٕمٛمؾ هق إذا اح٤مل

ر أن ُأريد ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب ُمـ طميين اًمذي هذا قمـ أنتٝمل أن وىمٌؾ  ُأَذيمر

 يمثر اًمٌٚمد ذم شمٜمتنم اًمِمٛمًٞم٦م هذه احلَّمُم٤مت سمدأت ح٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يٗمٞمد سمٌمء

 هذا اؾمتٕمَّمل جيقز هؾ اًمِمٛمس، أؿمٕم٦م قمٚمٞمف شمتًٚمط اًمذي اح٤مء هذا جيقز هؾ اًمت٤ًمؤل

 جيقز، ٓ سم٠منف أومتقا  أهنؿ سمٚمٖمٜم٤م اًمٜم٤مس ُمـ ومٙمثػم ُُمَِمّٛمس، ُم٤مء اؾمٛمف هذا ٕن اح٤مء:

ر قمـ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل هنك» طمدي٨م قمغم اقمتٛمدوا ٕهنؿ ح٤مذا: س سم٤مح٤مء اًمَتَٓمٝمُّ  ش-اعمَُِمٛمَّ

 اًمذي احلدي٨م اًمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م ُمـ ؿمٞمًئ٤م قمٚمٛمٜم٤م أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٟمحٛمد وٟمحـ 

 هذا أن قمٚمٛمٜم٤م هذا ضُمـٛمٚم٦م وُمـ احلدي٨م، ُمـ اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًمّمحٞمح متٞمٞمز ُمـ يٛمٙمٜمٜم٤م

 وم٘مف قمٜمدهؿ اًمذيـ اًمٕمٚمَّمء سمٕمض ُمـ ٟمتٕمج٥م ويمٜم٤م ًمف، أصؾ ٓ ُمقوقع احلدي٨م

 اًمرؾمقل يٜمٝمك ح٤مذا ويت٤ًمءًمقا  احلدي٨م هذا قمٜمد ي٘مٗمقن سم٤محلدي٨م قمٚمؿ قمٜمدهؿ وًمٞمس
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 قم٤موم٤مٟم٤م، اًمذي هلل احلٛمد أىمقل وأن٤م ضمداً  قمجٞم٦ٌم شمٕم٤مًمٞمالً  أؾمٛمع اعمِمٛمس، قمـ احلَّمم قمـ

 -اًمٕمزاء هذا يًتحؼ ُم٤م اعمٞم٧م هذا إن وأىمقل

 ٕن ىم٤مل: ح٤مذا اًمٜمح٤مؾمٞم٦م، سم٤مٕواين خمّمقص اًمٜمٝمل هذا ي٘مقل؟ ُم٤مذا سمٕمْمٝمؿ 

ـ اًمذي اح٤مء هذا خَّ ًَ  ضمدًا، ٟم٤مقمٛم٦م  ُم٤مدة اًمٜمُح٤مس ُمـ َيَتَحّٚمؾ اًمٜمح٤مؾمٞم٦م إواين هبذه ُي

 -آظمر ُمٕمدن ُمـ يم٤من إذا ُم٤م سمخالف رضر، يّمٞمٌف ىمد اح٤مء هبذا حَتَّٛمؿ أو شمقو٠م وم٢مذا

 شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ٟمٕمٛم٦م اعمِمٛمس اح٤مء هذا أن قمٚمَّٛمٜم٤م سم٠من ُمٜمٝم٤م اهلل قم٤موم٤مٟم٤م ومٚمًٗم٤مت

 أي سمدون اح٤مء دمد اًمزُم٤من هذا ذم اًمٕمٚمؿ إًمٞمٝم٤م وصؾ اًمتل اًمٓمريؼ هبذه ظم٤مص٦م وشمٕم٤ممم،

 وشمريمٞمٌف وصٚمف صمؿ ُمثالً  إخ سمف ي٘مقم اًمذي اًمٕمٛمؾ صمٛمـ وهل إومم اًمُٙمْٚمٗم٦م إٓ يُمْٚمٗم٦م

 هٜم٤مك ذم يم٤من إذا اًم٤ٌمرد اًمٞمقم هذا ذم اًمِمت٤مء ذم طمتك اإلٟم٤ًمن ي٠مظمذ سمف وإذا آظمره، إمم

 قمز اهلل سمٗمْمؾ يمٚمف وهذا ُمٖمكم، يم٠منف اح٤مء شمالىمل إرض ًمقضمف ؾم٤مـمٕم٦م همرف مخس

 -ورمحتف وضمؾ

 ًمٚمٜم٤مس، ُمٗمٞمد ومٝمق ٟمققمٞمتف طمٞم٨م ُمـ ومٞمف شم٘مقم أن٧م اًمذي اًمٕمٛمؾ ومٝمذا وًمذًمؽ 

 -هذا قمروم٧م وىمد اًمٓمريؼ ًمؽ أووح٧م وم٘مد ومٞمف شمٍمومؽ طمٞم٨م وُمـ

 ( 00:  00: 11.   171.  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  29: 17.   171.  واًمٜمقر اهلدى)

  (00:  11: 07.   171.  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلشالمقة افبـقك مع افتعامؾ

 ُمٜمف؟ إظمذ اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمٛمح٧م ًمق ؿمٞمخٜم٤م :اعمٚم٘مل

 ُم٤مذا؟ ُمٜمف إظمذ :اًمِمٞمخ

 -يمذا أو سمٞم٧م ًمٌٜم٤مء يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 !طمًٜم٤مً  ىمرو٤مً  شم٘مقل أن سم٠ُمريد سمس ؾم١ماًمؽ قم٤مرف أن٤م أووح٧م، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ُمراسمح٦م طمًٜم٤م، ىمرو٤مً  ًمٞمس ٓ، :اعمٚم٘مل
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 -اجلقاب أظمذت- اجلقاب أظمذت إًذا :اًمِمٞمخ

 -ٟمريد وًمٙمـ اجلقاب، ٟمٕمرف رسمَّم يٕمٜمل ٟمحـ ٟم٘مقل يمَّم :اعمٚم٘مل

 ُم٤مذا؟ شمريد :اًمِمٞمخ

 -اًمتٗمّمٞمؾ :اعمٚم٘مل

ؾ إٟمؽ ُٟمَٙمٚمرٗمؽ ُم٤م طمٞمٜمئذٍ  اًمتٗمّمٞمؾ اًمتٗمّمٞمؾ، :اًمِمٞمخ  -اًم١ًمال ًمٜم٤م شُمٗمّمر

 -سمٞمًت٤م يٌٜمل أن يريد رضمؾ يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

ه اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ إمم ومذه٥م :اعمٚم٘مل  يمَّم سمْم٤مقم٦م يِمؽمي ُمٜمف ي٠مظمذ أن سمِدُّ

 -سمٞمتف يٌٜمل طمتك ويمذا وطمديد أؾمٛمٜم٧م ُمـ ي٘مقًمقن

 -ٟمٕمؿ إي :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ؟ ًمف جيقز هؾ :اعمٚم٘مل

 ذًمؽ؟ ًمٚمٌٜمؽ جيقز هؾ :اًمِمٞمخ

 -ذًمؽ ًمف جيقز هؾ :اعمٚم٘مل

 -شمقوٞمح سمدٟم٤مش يٕمٜمل واوح إُمر أن ُمع :اعمٚم٘مل

 --سمٞمٌٜمٞمف اًمٌٞم٧م ص٤مطم٥م قمٗمقاً  هق :ُمداظمٚم٦م

 -هال اعمراسمح٦م شمقوح راح إٟم٧م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 -أن اًمقاىمع قمـ ٟم٠ًمل :اعمٚم٘مل

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -اعمراسمح٦م ُمش :اعمٚم٘مل
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ك ٓ، :اًمِمٞمخ ح أن٧م أن٧م، ُمٕمٜم٤م ظمٚمٞمؽ ُمٕمٚمٞمش سمِدَّ  هؿ اًمتل اعمراسمح٦م َوور

 ًمٙمـ ُمراسمح٦م، ًمٞم٧ًم ه٤مي إن اجلقاب، أظمذت يمَّمن وأن٧م ُم٤مر، ُمراسمح٦م، يًٛمقهن٤م

 اؾمؿ، إؾمالُمل سمٜمؽ اًمٌٜمؽ؟ اؾمٛمف ؿمق إؾم٤مد، اًمٕمٜمقان ُمثؾ ُمراسمح٦م، يًٛمقهن٤م هؿ

 ُمًٛمك؟ همػم وإٓ ُمًٛمك قمغم آؾمؿ هذا شُمرى ي٤م سمس

 -ُمًٛمك همػم قمغم أفمٜمف :اعمٚم٘مل

 إؾمالُمٞم٦م، يمَّمن ذم ؿمق إؾمالُمٞم٦م؟ أن٤مؿمٞمد ذم ُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، إن٤مؿمٞمد ُمثؾ :اًمِمٞمخ

 هب٤م؟ ؾمٛمٕمتقا  إؾمالُمٞم٦م، اؿمؽمايمٞم٦م

 -إؾمالُمٞم٦م ومٜمقن ذم :ُمداظمٚم٦م

 - اعم٤ًمضمد ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمٜمقن دظمٚم٧م وًمذًمؽ إؾمالُمٞم٦م، ومٜمقن :اًمِمٞمخ

 ( 00:  11: 11.   191.  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلشالمقة افبـقك مع افتعامؾ حؽؿ

 ُمٕمٝم٤م؟ ٟمتٕم٤مُمؾ ُم٤م وإٓ ُمٕمٝم٤م ٟمتٕم٤مُمؾ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك طمٙمؿ :اًم٤ًمئؾ

ٜمقك: ُمع شمتٕم٤مُمؾ ٓ اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ  سمد ٓ ومٞمَّم أو إسم٤مطمتف، فم٤مهر هق ومٞمَّم: أوٓ إٓ اًٌم

ع أُم٤م رضورًة، ُمٜمف ُم٤مٟم٦م صٜمدوق ذم سمٜمؽ، ذم شمْمٕمٝم٤م اًمٗمٚمقس اًمتََقؾمُّ  وم٤مئدة شم٠مظمذ ُم٤م سمدل اًمكم ٕا

 ؾمٜمقي٤م ؿمٝمري٤م وشمدومع ومٚمقؾمؽ شمْمع ًمألُم٤مٟم٤مت، اًمٌٜمقك: ذم اعمقضمقدة اًمّمٜم٤مديؼ أضمًرا، سمتدومع

ث، اح٤مل هذا إمم اعمٚمقصم٦م أجدهيؿ يٛمدون ٓ أهنؿ وسمحٞم٨م يٓمٚمٌقه، اًمكم اعم٘مدار  أنؽ أُم٤م ومٞمٚمقَّ

 وأن٧م آظمره، إمم سم٤محلرام سم٤محلالل سم٤مًمرسم٤م ومٞمف سمٞمِمتٖمٚمقا  ًمكم هؿ ديٜم٤مر، آٓف ة قمنم ُمثال شُمْٕمٓمِٞمٝمؿ

م، اًمٓمريؼ هبذا ُم٤مًمؽ حتٗمظ  ش-واًمٕمدوان اإلصمؿ قمغم شمٕم٤موٟمقا  وٓ» ي٘مقل رسمٜم٤م اعمُـَحرَّ

ٜمؽ ذم رصٞمد قمٜمدهؿ ٟم٤مس ذم, ُمداظمٚم٦م  ومتح سمٞمجقز ُم٤م هذا أن قمرومقا  ح٤م اإلؾمالُمل، اًم

ٜمؽ، ذم رصٞمد ت٠مضمر ىم٤مًمقا  اًم ٜمؽ، رومض صٜمدوىم٤ًم، ًٟم  ًمٚمذه٥م وم٘مط اًمّمٜم٤مديؼ هذه ىم٤مل اًم

 -ٓ اًمٜم٘مدي ًمٚمَّمل أُم٤م وًمٚمٛمجقهرات

 (  00:  78: 17. 282. واًمٜمقر اهلدى)
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 اإلشالمقة افبـقك

 -ديب ذم إؾمالُمل سمٜمؽ أول قمٛمؾ اًمكم قمٌده قمٞمًك ديمتقر ذم سمٕمرف أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمٍمي؟ ُم٤مت اًمكم هذا آه، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ يرمحف، اهلل :ُمداظمٚم٦م

 صمالصم٦م وضمٚم٧ًم اًمٌٜمؽ هذا قمٛمٚم٧م أن٤م: ىم٤مل ؾمٛمٕمتف، يمٜم٧م وأن٤م ُمرة ذم شَمَٙمٚمَّؿ ومٝمذا 

 إٓ اًمٌٜمؽ، هذا وٟمجح سمديب، وقمٛمٚم٧م إؾمالُمل، سمٜمؽ ومٙمرة ذم أقمٛمؾ وأن٤م ؿمٝمراً، قمنم

 هذه ُمٕمف شمٕم٤مُمٚم٧م--- يٕمٜمل، اًمٕم٤معمٞم٦م إظمرى اًمٌٜمقك ُمع اشمّم٤مٓشمف قمٛمؾ هق ُم٤م سمٕمد أنف

 -إؾمالُمل همػم أؾم٤مس قمغم ُمش إؾمالُمل، أؾم٤مس قمغم اًمٌٜمقك

 أنف وضمدوا هٜم٤مك اجلَّمقم٦م ؿمخّمٞم٤ًم، أن٤م ُمٜمف ؾمٛمٕمتف اًمذي يمالُمف طم٥ًم سمدأت 

 -اًمٙمالم هذا وطمٙمك اًمًٕمقدي٦م إمم قمٜمف،وضم٤مء وم٤مؾمتٖمٜمقا  يمٚمٝم٤م، اًمّمقرة أظمذ

 وطمٍم اًمتؼمقم٤مت ُمثالً  ووع ذم يمثػمة آراء قمٜمده يم٤من هق سمٕمد ومٞمَّم سمٕمديـ 

 -اًمٌٜمؽ--- ًمٚمٌٜمؽ

وا هؿ قمٜمدهؿ ُمـ ـمٚمع سمٕمدُم٤م هق   ووٕم٧م أن٤م: ىم٤مل هق ًمٙمـ يمثػمة، طم٤مضم٤مت هَمػمَّ

وا وهؿ ديب، ذم اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمؽ اًمّمحٞمح اًمًٚمٞمؿ إؾمٚمقب  أن٤م: وىم٤مل سمٕمده، هَمػمَّ

 هبذا؟ يٕمٜمل رأجؽ ومَّم هذا، قمغم ؿمٝمر صمالصم٦م ضمٚم٧ًم

 ُم٤م قمٞمًك، ووٕمف اًمّٚمـل اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ووٕمٞم٦م قمـ قمٚمؿ زم ُم٤م واهلل :اًمِمٞمخ

 -قمٚمؿ قمٜمدي

م ؿمق أُم٤م اًمٞمقم، اعم١ممل اًمقاىمع هذا سمٞمٝمٛمٜم٤م ٟمحـ وسمٕمديـ  ًَمف ؿمق هق، ىَمدَّ  طَمقَّ

 -اعمٝمؿ هذا ُمش أظمرون،

 -إؾمالُمل سمٜمؽ أنف سمحٙمؿ متٌم رسمقي٦م، ُمٕم٤مُمالت ذم اًمٞمقم اًمقاىمع أنف اعمٝمؿ 

 : -- ( 12:  21.   19.   واًمٜمقر اهلدى)
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 اإلشالمقة افبـقك حؽؿ

 اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ قمـ ومْمالً  اإلؾمالُمل، ًمٚمٌٜمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمالم إـمالق-- :اًمِمٞمخ

 -واطمد طمٙمؿ هل٤م ُيْٕمٓمك وٓ واطمدًا، ُم٤ًمىم٤مً  شم٤ًمق ٓ اعمٕم٤مُمالت ٕن

 :وم٘مٚم٧م ُمقضمز، سمجقاب وم٠مضم٧ٌم اًم١ًمال، هذا ؾمئٚم٧م ُمرة اًمقاىمع ذم أن٤م ًمٙمـ 

 اعمجتٛمع ذم رأجؽ ُم٤م: ًمٚم٤ًمئؾ ىمٚم٧م ,ومٞمف رأجؽ ُم٤م: زم ىمٞمؾ ح٤م– اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ 

 -ومًٙم٧م اإلؾمالُمل؟

 قمٜمف؟ ٟم٘مقل ُم٤مذا اعمجتٛمع، هذا ُمـ ٟم٤مسمع اإلؾمالُمل وم٤مًمٌٜمؽ

 قمـ شمٌح٨م ح٤م ًمٚمدقمقة، ٓومت٤مت إؾمَّمء ص٤مرت إؾمػ ُمع يٕمٜمل ُمِمٙمٚم٦م، هذه

 -اإلؾمالم سم٤مؾمؿ ؾُمؽمت اٟمحراوم٤مت ومٞمف سمتالىمل احل٘مٞم٘م٦م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف أظمؼم ىمد ُمثٚمف سم٤مًمْمٌط، هذا أىمقل ُم٤م أو-- إؾمػ ُمع وهذا 

 أىمقام أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ: »ىم٤مل طملم ذًمؽ ُمـ قمٜمف، اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم

قهن٤م اخلٛمر ينمسمقن ٛمُّ ًَ  ش-اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم ُي

 قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مٚمف مل ,ًمف وومٝمٛمل وم٘مٝمل طم٥ًم, احلدي٨م هذا ويم٠من 

 -سم٤مخلٛمر شمتٕمٚمؼ وم٘مط اًمتًٛمٞم٦م إن أي اًمتحديد، ؾمٌٞمؾ

 يٕمٜمل اًمتٛمثٞمؾ، ؾمٌٞمؾ قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ اًمٙمالم هذا صدر وإٟمَّم 

ت اًمتل وم٤مٕؿمٞم٤مء وإٓ إُم٦م، هذه ذم ؾمٞم٘مع مم٤م سمٛمث٤مل اإلشمٞم٤من  وسم٘مٞم٧م أؾمَّمؤه٤م هُمػمر

 سم٤مًمٗمٜمقن اًمٞمقم شمًٛمك اعمحرُم٦م اعمالهل ومٛمثالً  ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة هل يمَّم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م

 ومٜمقن ًٚمٛملماعم ُمـ يٜمٙمر أطمد وهؾ مجٞمؾ، ومٜمقن آؾمؿ؟ هذا ُمـ أمجؾ ذم اجلٛمٞمٚم٦م،

 اًمرىمص اجلٛمٞمٚم٦م اًمٗمٜمقن مجٚم٦م ُمـ هٜم٤مك دمد اًمٜمٔمر، َدىمرؼ ًمٙمـ! ٓ ـمٌٕم٤مً  مجٞمٚم٦م،

 -مجٞمٚم٦م ومٜمقن مجٚم٦م ُمـ هذا ًمٚمٜم٤ًمء، ضمٕمٚمقه اًمذي اإلومرٟمجل
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 وىمٚمٜم٤م اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ قمـ ؾم٠مختؿ سمٕمٞمدًا، سمٙمؿ ٟمذه٥م ُم٤مًمٜم٤م: قمرسمٞم٦م ي٘م٤مل يمَّم صمؿ 

 هل٤م ُيٕمٓمك ُم٠ًمخ٦م يمؾ إٟمَّم مجٞمؾ، أو طمًـ ُُمٓمَِّرد طُمٙمؿ هل٤م ُيْٕمَٓمك ٓ إظمرى واًمٌٜمقك

 -طمٙمٛمٝم٤م

ل اًمذي ُمـ وم٤مٔن  ٛمر ًَ  اًمذي ُمـ اًمٞمقم، سمحرُمتٝم٤م اعم٘مٓمقع اًمرسمقي٦م اًمزي٤مدة ُي

 -أطمد ٓ اًمٗم٤مئدة؟ يٜمٙمر ُمـ وم٤مئدة، يًٛمقه٤م يمٚمٝمؿ رسم٤م؟ يًٛمٞمٝم٤م

ٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م ٕنف اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م شمٚمؽ ُمثؾ ومٝمذه ٛمر ًَ  ُمٗمٝمقُمف ًمف واًمرسم٤م رسم٤م، شُم

 ُمـ شمٜمٗمر ورسمَّم اًمتًٛمٞم٦م، هذه ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ شمت٘مزز ىمد اعمًٚمٛملم، أذه٤من ذم اًمًٞمئ

 -اعمحرم إُمر هذا شمٕم٤مـمل

 -طمٞمٜمذاك اًمٜمٗمس هتْمٛمٝم٤م وم٤مئدة:: قمٜمٝم٤م وىمُؾ واؾمَّم، ًمٗمٔم٤مً  وًمق ؿمقي سمرذهمٝم٤م ًمٙمـ 

 اًمدقم٤مة مج٤مهػم قمٜمف همٗمؾ اًمذي اًمرومٞمع اإلؾمالم أدب ُمـ اًمقاىمع ذم وهذا 

 -همػمهؿ قمـ ومْمالً  اإلؾمالُمٞملم

 سم٢مصالح ُيْٕمٜمَك اإلؾمالم أن يٕمرومقن اعمًٚمٛملم، ُمـ اًمٙمثػم أن: سمذًمؽ أقمٜمل 

 -اًم٘مٚمقب

 اعمًٚمٛملم أيمثر أظمر اًمٌمء هذا قمـ يٖمٗمؾ آظمر، سمٌمء ُيْٕمٜمَك أجْم٤مً  اإلؾمالم ًمٙمـ 

 -اعمٔم٤مهر وإصالح إًمٗم٤مظ، سم٢مصالح يٕمٜمك اًمٞمقم،

 اًمذي طمتك اًم٘مٚم٥م، ذم سمَّم اًمٕمؼمة أظمل ي٤م اًمٖم٤مومٚملم، ُمـ يمثػم ي٘مقل يمَّم وم٘مط وًمٞمس 

 ُمع أتٕم٤مُمؾ أن٤م! اًم٘مٚم٥م ذم سمَّم اًمٕمؼمة: ًمؽ ي٘مقل شمّمكم؟ ٓ أظمل ي٤م ح٤مذا-- يّمكم ٓ

 وحي٩م، ويّمقم يّمكم ومالن إمم واٟمٔمر ،---وٓ--- وٓ أظمقهنؿ وٓ أهمِمٝمؿ ٓ اًمٜم٤مس

 يٗمٕمؾ؟ وُم٤مذا

 قمٜمٝم٤م همٗمؾ اًمتل اًمٜم٘مٓم٦م وهذه وإًمٗم٤مظ، اعمٔم٤مهر إلصالح أجْم٤ًم: ضم٤مء وم٤مإلؾمالم

 -اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م قمـ ومْمالً  آٟمٗم٤ًم، ىمٚم٧م يمَّم اًمدقم٤مة ُمـ يمثػم

ٌَُث٧م: أطمديمؿ ي٘مقًمـ ٓ» اًمٜمٌقي٦م، إطم٤مدي٨م روائع ُمـ هذا: ُمثالً    ٟمٗمز، ظَم

 ش-ًم٘م٧ًم وًمٙمـ
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 شم٤ًمويش ًم٘م٧ًم» ًمقضمدت يمٚمٝم٤م، اًمٚمٖم٦م يمت٥م ذمش ًم٘م٧ًم» ُم٤مدة قمغم ومتح٧م ًمق 

: وًمٙمـ ٟمٗمز، ظمٌث٧م: أطمديمؿ ي٘مقًمـ ٓ: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ ظمٌث٧م،

 -سمس اًمٚمٗمظ ذم اًمٗمرقش ًم٘م٧ًم

 -ومٚمٓمٞمٗم٦مش ًم٘م٧ًم» هذه أُم٤م ظمٌثٝم٤م، ُمٕمرووم٦مش ظمٌٞمث٦م» شمٚمؽ 

 قمـ شمتحدث أن أردت إذا: ًمٚمٛمًٚمؿ ي٘مقل أن ُيريد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٙم٠من 

 وإٟمَّمش اخل٨ٌم» سمٚمٗمٔم٦م هذا ؿمٕمقرك قمـ شُمَٕمؼمر  ومال ومٞمٝم٤م، سمخ٨ٌم ؿمٕمرت اًمتل ٟمٗمًؽ،

 ٟمٗمز، ًم٘م٧ًم: وم٘مؾ اخل٨ٌم، ًمٗمظ ُمـ أخٓمػ وًمٙمٜمٝم٤م اخل٨ٌم، ُمٕمٜمك شمرادف سمٚمٗمٔم٦م قَمؼمر 

 -آظمره إمم-- روٞم٦م ًمٞم٧ًم-- ـمٞم٦ٌم ًمٞم٧ًم ٟمٗمز: يٕمٜمل

 أن يريد طمٞمٜمَّم اعمًٚمؿ، سم٤مًمِمخص يتٕمٚمؼ مم٤م سمٙمثػم أهؿ ىمْم٤مي٤م إمم ُمٕمٜم٤م يّمؾ وهذا

 اًمذات إمم اعمقوقع يٜمت٘مؾ ًم٘م٧ًم،: ًمٙمـ ٟمٗمز، ظمٌث٧م: ي٘مقل ومَّم ٟمٗمًف، قمـ يتحدث

 -ودرضم٤مت ُمراشم٥م ًمف اعمقوقع وهذا اإلهلٞم٦م،

 : -- : -- ( 29. 19. واًمٜمقر اهلدى)

 ؿسًطا اإلشالمل افبـؽ مـ افبقت رشاء

 جيقز هذا هؾ سم٠مىم٤ًمط، أو اإلؾمالُمل آؾمتثَّمر سمٜمؽ ُمـ سمٞم٧م يِمؽمي :اعمٚم٘مل

 ٓ؟ وإٓ

 -جيقز ٓ أبداً  :اًمِمٞمخ

 -وم٤ميدة ومٞمش ُم٤م سم٠منف قمٚمَّمً  :اعمٚم٘مل

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -ذم اًمزي٤مدة أو ًمٗم٤ميدة جم٤مل أير  ذم ُم٤م :اعمٚم٘مل

ق، ٓ وم٤ميدة؟ ذم ُم٤م يمٞمػ وم٤ميدة، ذم ُم٤م يمٞمػ :اًمِمٞمخ  -شُمَّمّدق ٓ شُمَّمدر

 !ٟم٘مدي؟ ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م
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 -ٟم٘مدي :اعمٚم٘مل

رٟم٤م هذا ٕن ؿمٞمًئ٤م، رومٕمق ُم٤م ىمْمٞم٦م ؿمٞمًئ٤م، رومٕمقا  ُم٤م ىمْمٞم٦م ٓ، :اًمِمٞمخ  سم٤مًمت٤مضمر سمُٞمَذيمر

 - ُمًٙمقٟم٦م إرض؟ ُمًٙمقٟم٦م سمٕمرومف، ُم٤م ُمًٙمقٟم٦م إرض يٛمٙمـ سمس اًمٙمقيتل

 واطمدة طم٤مضم٦م سمٞمع جيقز ٓ أنف ظمؼم سمٚمٖمف اًمٙمقي٧م، ذم ًمٚمًٞم٤مرات شم٤مضمراً  سم٠من زقمٛمقا 

 ومَّمذا سمٞمجقز: ُم٤م طمرام هذا أن اًمرضمؾ اىمتٜمع ويمذا، سمٙمذا وشم٘مًٞمٓم٤مً  سمٙمذا ٟم٘مداً : سمًٕمريـ

 سمًٕمر يٌٞمع ص٤مر اًمٜم٘مد، قمـ زايد ـمٌٕم٤مً  وشم٘مًٞمًٓم٤م ٟم٘مداً  سم٤مًمًٕمريـ يٌٞمع ومٙم٤من ومٕمؾ؟

 -سم٤مًمت٘مًٞمط اًمت٘مًٞمط

 -سم٤مًمت٘مًٞمط اًمٜم٘مد :ُمداظمٚم٦م

ً، سم٤مًمت٘مًٞمط اًمٜم٘مد :اًمِمٞمخ  اًمًٕمر شم٘مًٞمًٓم٤م شمِمؽمي ٟم٘مًدا شمِمؽمي واطمد، اًمًٕمر قمٗمقا

 -إدٟمك وإٓ إقمغم اًمًٕمر هذا سمس واطمد،

 -إقمغم :ُمداظمٚم٦م

 أن ًمًٜم٤م أن٤م- صم٤مين سمٕمد هذا صح ُم٤م أو صح اخلؼم سمٚمٖمٜمل ح٤م وم٠من٤م إقمغم، :اًمِمٞمخ

ء اًمتقاريخ، إطم٤مدي٨م أؾم٤مٟمٞمد دراؾم٦م ذم  -صح ُم٤م أو صح ؾمقا

 آؾمتٕمداد قمٜمدهؿ ُم٤م ه٤مًمّٚمـل زسم٤ميٜمف، ٟمّمػ ئمٚمؿ يم٤من اًمرضمؾ هذا أن: اعمٝمؿ 

 ؾمٕمر يمٚمٝمؿ يمَّمن اًمؽميمل ذاك ىم٤مل ُمثٚمَّم يٕمٜمل- مجٞمٕم٤مً  ئمٚمٛمٝمؿ هال ص٤مر ٟم٘مدًا، يدومٕمقا 

 سمًٕمر سمٞمٌٞمع ومٝمق اًمٙمقيتل اًمت٤مضمر ذاك ُمـ أظمذ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ أن اًمٔم٤مهر واطمد،

 هق ي٘مٞمٜم٤مً  سم٤مىمقل أن٤م اًمت٘مًٞمط، ؾمٕمر وإٓ اًمٜم٘مد ؾمٕمر هق اًمٚمرـل اًمًٕمر هذا ًمٙمـ واطمد،

 هٞمؽ سمٞمٌٞمٕمقا  صم٤مٟمٞم٦م سمٜمقك ذم ؾم١ماًمؽ أن ُمرشملم، سمػمسمح هق ٕنف اًمت٘مًٞمط: ؾمٕمر

 -ذم ُم٤م وإٓ إؿمٞم٤مء

 -اإلؾمالُمل واًمٌٜمؽ اإلؾمالُمل آؾمتثَّمر سمٜمؽ :ُمداظمٚم٦م

 -سمًٕمريـ وإٓ سمًٕمر سمٞمٌٞمع يمٞمػ اًمٌٜمؽ هذاك أي، يمقيس، :اًمِمٞمخ

 -اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ :ُمداظمٚم٦م
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 -اًمث٤مين هذاك ٓ :اًمِمٞمخ

 -وٖمقط قمٚمٞمف ص٤مر :ُمداظمٚم٦م

 -آه- ُم٤م يقُم٤مً  سم٤مًمٞمف اهلل يم٤من ٕنف أنس: أبق ٟم٠ًمل ٟمحـ َهاّل  أي :اًمِمٞمخ

 -ُمٕمف ٟم٘م٤مر ًمٞمس أن٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -سمًٕمريـ سم٤مًمٜم٘مد سم٤مع :ُمداظمٚم٦م

 -هق هذا :اًمِمٞمخ

 -سمًٕمر واًمت٘مًٞمط سمًٕمر سم٤مًمٜم٘مد سم٤مع :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمالة قمٚمٞمف, ًم٘مقًمف جيقز: ٓ اًمٌٞمع هذا أن ٟمٕمرف أن: اعمٝمؿ هذا :اًمِمٞمخ

 ش- اًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »,واًمًالم

 اًمٕم٤ممل--يمٜمٔم٤مم اًمٌٞمع، ذم يمٜمٔم٤مم يٕمرومف ٓ ىمرٟم٤مً  قمنم أرسمٕم٦م اإلؾمالُمل واًمٕم٤ممل

 شمٕم٤مُمٚمٝمؿ، ـمري٘م٦م وأظمذوا اًمٙم٤مومر، اًمٖمرب ُمع اشمّمؾ ح٤م إٓ يٕمرومف، ٓ اإلؾمالُمل

م ُم٤م سم٤مؾمتحالل اسمُتٚمقا  طمٞمٜمئذٍ  اًمدٟمٞم٤م، ىمٞمٛم٦م وقمرومقا   - احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل طَمرَّ

 ُمع اًمت٘مًٞمط سمٞمع ضمقاز قمغم سمٞمحتجقا  اإلؾمالم، سمالد ذم اعمِم٤ميخ ُمـ يمثػم اًمٞمقم

ُ  َوَأطَمؾَّ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل: سمٞم٘مقًمؽ اًمًٕمر، وم٤مرق ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم سَم٤م َوطَمرَّ  [- 271:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمرر

 دائَّمً  سمف آؾمتدٓل سمٞمجقز ُم٤م أظمل ي٤م اًمٕم٤مم اًمٜمص: ٟم٘مقل اًمتل إُمقر ُمـ هذا

 - اًمٕم٤مم اًمٜمص وٛمـ شمدظمؾ ضمزئٞم٦م يمؾ قمغم وأبدًا،

 وإٟمَّم سم٤مظمتٞم٤مره، سم٤مع واًم٤ٌمئع سم٤مظمتٞم٤مره، اؿمؽمى اًمِم٤مري يٕمٜمل سمٞمع، هذا: سمٞم٘مقًمؽ

 سمٞمّمػم؟ ؿمقًمقن واًمرسم٤م إُمر، اٟمتٝمك رو٤م طمّمؾ سم٤مًمؽمايض، اًمٌٞمع

 قمدم ُمع اجلقاٟم٥م  يمؾ ُمـ طمؾَّ  اًمؽمايض هق اعمقوقع، ذم ذط وضمقد جمرد: إًذا

 -إظمرى اًمنموط وضمقد



 202   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أو احلدي٨م شم٤مسمٕمل ىم٤مل-سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك ٓ، :اجلقاب 

 وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: ٟم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م احلدي٨م شم٤مسمٕمل ؾمئؾ

 - ٟمًٞمئ٦م ويمذا

 جيٞمٌقا  ُمٜمف شمٓمٚم٥م رطم٧م إذا إظمرى، اًمٌٜمقك قمـ دقمؽ اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ أن

 ضمدًا، دىمٞمؼ طم٤ًمب سمٞمٕمٛمؾ أوروسم٤م سمالد ُمـ أوروسم٤م، سمٚمد ُمـ ُمٕملم ضمٝم٤مز أو أًم٦م ًمؽ

 يمؾ سمٙمذا، اًمخ وأجش وضمٚمٌٝم٤م أخػ، يمذا ُيَدومرٕمف سمِّده اًمٌٜمؽ ُم٤مهل٤م رأس سمتٙمٚمػ: أوًٓ 

ه وسم٤مٕظمػم اًمٙمٛمٌٞمقشمر، قمغم سمح٤ًمب  -اًمت٘مًٞمط ومرق وسمّده رسمح سمِدُّ

، يٕمٓمٞمؽ ؾمٚمٗم٤مً  ًمؽ سم٤مدومٕمٝم٤م أن٤م ًمف ىمٚم٧م يَمّٚمٗمتف ًمق   ُم٤م أن٤م ٓ: ًمف ىمٚم٧م وإذا ؾمٕمًرا

 سمٖمػم سمٞمًٛمقٟمف ُم٤م أجش ىمد ؿمٝمر، يمذا طم٤ًمب سمٞمٕمٛمؾ ؿمٝمر يمذا سمٕمد إٓ أوذم سم٘مدر

 سمٞم٘مدر ُم٤م هق ٓ ًمٚمزسمقن سمدا إذا سمٞمْمٞمٗمٝم٤م، طم٤ًمب يٕمٛمؾ شمٌٕمف، اًمرسم٤م يٕمٜمل وم٤مئدة،: اؾمٛمف

 ي٤م اًمرسم٤م ٟمٗمس ه٤مي ارشمٗمٕم٧م،: أجش اًمٜم٦ًٌم شمالىمل ؾمٜم٦م، سمٕمد إٓ يدومع أؿمٝمر ؾمت٦م سمٕمد

ت سمس أظمل،  -واطمد واعمقت إؾم٤ٌمب شمٕمددت إؾم٤ٌمب، شَمَٖمػمَّ

راً  اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمـ وىمع ومٝمذا  ًرا، ُمرا  ي٠مظمذ يمَّم رسمَّم سمٞم٠مظمذوا يٕمٜمل وشمٙمرا

 سمٞمع، ؾمٛمف ا ُم٤م هذا اًمٜم٦ًٌم، سمتزيد زادت اًمٜم٦ًٌم، سمت٘مؾ ىمٚم٧م اًمقوم٤مء ُمدة مت٤مُم٤ًم، اعمراسمقن

 أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤مش- سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك: »ىم٤مل حمرم، سمٞمع اؾمٛمف هذا

 -ٟمًٞمئ٦م ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مدًا، سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: شم٘مقل

 ذيم٦م ُمٜمٝم٤م شمٜمجق شمٙم٤مد ٓ يمٚمٝم٤م، اإلؾمالم سمالد ذم وم٤مؿمٞم٦م اًمٞمقم اعمٕم٤مُمالت وهذه

 -إؾمالُمٞم٦م ذيم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم

ًدا ٟمجد يٛمٙمـ   ٓ ذيم٦م أُم٤م أومراد وو٤ميٕملم، هب٤مًمٕم٤ممل ُمٌثقصملم ضمداً  ىمٚمٞمٚملم أومرا

 -اًمت٘مًٞمط وؾمٕمر اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمًٕمريـ، شمتٕم٤مُمؾ أن إٓ يٛمٙمـ

 ًمٞمش: ًمٚمٛمرايب ىمٚم٧م إذا اعمرايب، ضمقاب ٟمٗمس سمٞمٕمٓمقك ؾم٠مختٝمؿ إذا واًمٕمجٞم٥م 

 أظمل ي٤م: ًمؽ سمٞم٘مقل ومخ٦ًم؟ ُم٤مئ٦م ًمؽ يقذم ذط قمغم ُم٤مئ٦م شمٕمٓمل ٟم٘مداً  سمت٘مرض أن٧م

 -اًمتج٤مر ه٤مدول ُمـ اجلقاب ٟمٗمس ُم٤مًمٜم٤م، قمٓمٚمٜم٤م
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 -صمٛمـ ًمف اًمزُمـ :ُمداظمٚم٦م

 -اعمًتٕم٤من اهلل صمٛمـ، ًمف اًمزُمـ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  11: 70.   191.  واًمٜمقر اهلدى)

  اإلشالمل افبـؽ مع افتعامؾ

 شمٕمرومقهن٤م؟ اًمتل سم٤مًمٓمري٘م٦م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

: ىمٚم٧م أنؽ وسمخ٤مص٦م قمٚمٞمف، واإلضم٤مسم٦م اعمٓمٚمؼ اًم١ًمال هذا ُمثؾ جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 -ٓ سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م؟ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ دظم٤مئؾ أقمرف أن٤م ومٝمؾ شمٕمرف، ُمثٚمَّم

د أن: اًمّمقاب: وم٢مذاً    ؾمقاء قمٜمٝم٤م، شم٠ًمل أن٧م اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هل ُم٤م: اًم١ًمال شُمـَحدر

 ًمٞمس اًمؼميٓم٤مين، سم٤مًمٌٜمؽ ُمًٛمك أو اإلؾمالُمل سم٤مًمٌٜمؽ: اعمًٛمك ؽسم٤مًمٌٜم قمالىم٦م هل٤م يم٤مٟم٧م

 -اعمًٛمٞم٤مت اعمٝمؿ إؾمَّمء، ُمٝمؿ

 قمٜمٝم٤م؟ شم٠ًمل اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هل ُم٤م: وم٢مذاً  

 ًمٞم٘مقم اإلؾمالُمل: اًمٌٜمؽ ُمـ ىمرًو٤م ي٠مظمذ أن ؿمخص أراد إذا أىمّمد :ُمداظمٚم٦م

ء اًمٌٜمؽ ي٘مقم سمٞم٧م، سمٌٜم٤مء  ويًٛمقٟمف يزيد سمٛمٌٚمغ اًمِمخص يًدده٤م أن قمغم اعمقاد سمنما

 -أىمّمد اًمذي هذا رسمح٤ًم،

 أن وهق: ضمقايب سم٤مًمت٤مزم ًمؽ ومًٞمتْمح ؾم١ماًمؽ، أووح٧م أن سمٕمد ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 شمتًٛمك ٓ اًمتل اًمٌٜمقك طمتك اإلؾمالُمل سم٤مًمٌٜمؽ يًٛمك سمٜمؽ هب٤م يٜمٗمرد ٓ اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه

 -اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه سمٜمٗمس شمتٕم٤مُمؾ ىمد ُمٜمف، شمتؼمأ  ىمد سمؾ آؾمؿ، هبذا

ءً    جيقز: ٓ رسمقي٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م ومٝمل همػمه أو اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمـ شمّمدر يم٤مٟم٧م ومًقا

 -احلًـ سم٤مًم٘مرض هذا ًمٞمس! طمًٜم٤ًم ىمرو٤مً  اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم يًٛمقهن٤م: أوًٓ  ٕهنؿ

 وي٠مظمذه٤م ُمثالً  ديٜم٤مر آٓف سمٕمنمة اًمدار سمْم٤مقم٦م ًمؽ يِمؽمي أن: احلًـ اًم٘مرض 

 -ديٜم٤مر آٓف قمنمة ُمٜمؽ
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ريمؿ أن سمد ٓ طم٘مٞم٘م٦م وهٜم٤م  مجٞمٚم٦م رائٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م وهل ذقمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م ًمٙمٜمٝم٤م هب٤م، ُأَذيمر

 ىمرو٤مً  ديٜم٤مر آٓف قمنمة اعمًٚمؿ ُيْ٘مرض اًمذي: يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر إٓ ضمدًا،

 -إضمؾ طمٚمقل سمٕمد احلًـ اًم٘مرض هذا ُمٜمف ويًتٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م، طمًٜم٤مً 

 مخ٦ًم زائد آٓف قمنمة يًتٚمؿ هق: هل٤م شمٜمتٌٝمقا  أن وأرضمق اًمٜمٙمت٦م وهٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م، ذم هق 

ف اخلٛم٦ًم ًمٙمـ آٓف، ٜمؽ ذم ًمٞمس اًمٕم٤معملم رب قمٜمد ُمْمٛمقٟم٦م ُمْمٛمقٟم٦م، هذه ٓآ  -اًم

 ُمثؾ درمهلم ىمرض: »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء أنف: اًمٙمالم هذا وشمقوٞمح 

 صدىم٦م ضمٞمٌؽ ُمـ أظمرضم٧م يم٠منَّم ديٜم٤مر ُم٤مئتل ُمًٚمَّمً  أىمرو٧م إذا وم٠من٧مش درهؿ صدىم٦م

 -ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م اهلل ًمقضمف

ؾ ًمف، وؾَمٚمَّٛمتٝم٤م هلل آٓف قمنمة أىمروؽ اًمذي هذا: وم٢مذاً    مخ٦ًم اهلل قمٜمد ًمف ؾُمجر

 -احلًـ اًم٘مرض هذا أضمر: يٕمٜمل ومٕماًل، طمًـ ىمرًو٤م آٓف

 -هذا هق احل٘مٞم٘مل واًمرسمح اًمٖمٗمٚم٦م، يمؾ هم٤مومٚمقن أن قمٜمف اًمٜم٤مس هذا

 ًمف وىم٤مل ًمف، طمدي٘م٦م أوىمػ أفمـ اًمذي اًمّمح٤ميب ذًمؽ ىمّم٦م شمٕمرومقن ًمٕمٚمٙمؿ 

 أوىمٗمف ٕنف :ش اًمٌٞمع رسمح» ًمف؟ ىم٤مل ُم٤مذا احلدي٘م٦م، أي سمػمطم٤مء، اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 -احل٘مٞم٘مل اًمرسمح هق هذا ىمرش، سمدون هلل

: أوًٓ  ًمٙمٜمف اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ـم٤مئٚم٦م أُمقآً  يرسمح صحٞمح اًمٞمقم اعمًٚمؿ وم٤مًمت٤مضمر 

 ًمف ؾمتتْم٤مقمػ يم٤مٟم٧م اًمتل إضمقر سمخ٤ًمرشمف خين: وصم٤مٟمٞم٤مً  اعمحرُم٤مت سم٤مرشمٙم٤مسمف خين

 -طمًٜم٤مً  ىمرو٤مً  اعمًٚمٛملم أىمرض ًمق ومٞمَّم

 وًمٙمـ ٟم٘مدًا، آٓف قمنمة ُمثالً  صمٛمٜمٝم٤م ؾمٞم٤مرة يِمؽمي أن يريد ؿم٤مر ضم٤مء ًمق

 -ذًمؽ قمغم يتٗم٘مقا  ُم٤م طم٥ًم قمغم--أخػ--مخًَّمئ٦م زائد آٓف قمنمة سم٤مًمت٘مًٞمط

 مخ٦ًم اهلل؟ قمٜمد اًمرضمؾ هذا رسمح ُم٤مذا سم٤مًمت٘مًٞمط، آٓف قمنمة سم٤مقمٝم٤م أنف ومٚمق 

 رسمح٤مً  رسمح ًمٙمـ رسمح، ظمن ُم٤م-- اًمٜم٘مد رسمح اًمنمقمل اًمرسمح رسمح هق سم٤مإلو٤موم٦م آٓف

 ىم٤مل طمٞم٨م سمػمطم٤مء، طمدي٨م ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ضم٤مء اًمذي احل٘مٞم٘مل اًمرسمح هق ضمداً  قمٔمٞمَّمً 

 ش-اًمٌٞمع رسمح-- اًمٌٞمع رسمح: »سمف شمّمدق عمـ اًمًالم قمٚمٞمف
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 -اًمّمقرة هذه ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ٓ: إذاً 

 -اعمقوقع ٟمٗمس قمـ :ُمداظمٚم٦م

 اعمقوقع؟ ٟمٗمس :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -شمٗمْمؾ :اًمِمٞمخ

 هذه اؿمؽمى أنف ًمق اعمذيمقرة، احل٤مًم٦م ٟمٗمس: يٕمٜمل اؾمتٚمؿ اًمٌٜمؽ أن ًمق :ُمداظمٚم٦م

 يمقٟمف ُمـ خيرضمف يٕمٜمل هذا هؾ سم٠مرسم٤مح، يٌٞمٕمٝم٤م أظمذ صمؿ ًمف، ُمٚمٙم٤مً  وأصٌح٧م اعمقاد

ًُم٤م؟  --ًمف وأصٌح٧م اُمتٚمٙمٝم٤م: يٕمٜمل طمرا

 وقم٤ٌمرة راوح، ُمٙم٤مٟمؽ: اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم اًمٕمًٙمري سم٤مًمتٕمٌػم :اًمِمٞمخ

 :اًمتقوٞمحل اًم١ًمال أن ؾمٞم٠متٞمؽ ٕنف وًمٗمت٦م: دورة: أو دوسمزي،: أظمرى

 ؿمخص ضم٤مءه ًمق آٓف، سمثَّمٟمٞم٦م: ُمثالً  ىمٚمٜم٤م اًمٌْم٤مقم٦م، هذه اؿمؽمى اًمٌٜمؽ هذا ًمق

 --يٌٞمٕمٝم٤م ٓ؟ أم آٓف قمنمة ُمـ سم٠مىمؾ يٌٞمٕمٝم٤م ٟم٘مدًا، يم٤مش اًمٌْم٤مقم٦م هذه يٕمٜمل: ًمف وىم٤مل

 -سم٠ميمثر يٌٞمٕمٝم٤م أن ُيريد أُمتٚمٙمٝم٤م إذا ـمٌٕم٤مً  سم٠ميمثر، :ُمداظمٚم٦م

 قمغم آٓف، سمٕمنمة يٌٞمٕمٝم٤م أن ويريد آٓف، سمثَّمٟمٞم٦م اؿمؽماه٤م هق أضمٌتٜمل، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ذيمرهت٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م

 -اُمتٚمٙمٝم٤م أن سمٕمد ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 --سم٤مًمت٘مًٞمط سم٤مًمّديـ يٌٞمٕمٝم٤م أن يريد ذيمرهت٤م، أن٧م اًمتل اًمٓمري٘م٦م هذه ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل قم٤مدي يدومع اًمت٘مًٞمط، أىمّمد ٓ أن٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 يٜمٗمرد ٓ هبذا، يِمتٖمٚمقا  اًمتج٤مر وارد، همػم ؾم١مال هذا ظمٓم٠م، يمالم هذا ٓ، :اًمِمٞمخ

 -اعمٕم٤مُمٚم٦م هبذه اًمٌٜمؽ

 -ذيمرهت٤م اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هبذه اٟمٗمرد أنف ًمق: يٕمٜمل ىمّمدت اًمذي هذا أن٤م :ُمداظمٚم٦م
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 شم٤مضمر أيَّ : يٕمٜمل داع، ًمف ًمٞمس اًم١ًمال هذا قمٚمٞمؽ، يرى اهلل! أظمل ي٤م :اًمِمٞمخ

 إذا أنف اعمِمٙمٚم٦م ًمٙمـ يِم٤مء، سمَّم يٌٞمع أن ومٚمف ُمٕملم، سمًٕمر سمٙم٤مش ويٌٞمٕمٝم٤م سمْم٤مقم٦م يِمؽمي

 ٓ؟ أو زي٤مدة ُمٜمف ي٠مظمذ سم٤مًمت٘مًٞمط يِمؽمهي٤م أن يريد ُم٤مل ُمٕمف ًمٞمس إٟم٤ًمن ضم٤مءه

 -ي٠مظمذ :ُمداظمٚم٦م

 -اعمقوقع سمٖمػم قمٜمف شم٠ًمل اًمذي اًم١ًمال: وم٢مذاً ! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 (  00:  20: 11. 777. واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلشالمل افبـؽ دم اإليداع حؽؿ

ٟم٦م ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذم ٟمحط يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م  أُم٤مٟم٦م؟ ظمزا

 حيط؟ ُمـ :اًمِمٞمخ

 اعمِم٤ميخ؟ سمٕمض ًمٗمتقى اشّم٤ٌمقم٤مً  أن٤م، :ُمداظمٚم٦م

 -اعمِم٤ميخ وسمٕمقن سمٕمقٟمؽ يٙمقن اهلل :اًمِمٞمخ

ٌْتُؿْ  َوإِنْ ﴿ احلؾ  ًمُِٙمؿْ  ُرُءوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُم ﴾ شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

 طمتك اًمٜم٤مس أُم٤مم راي٦مً  شمرومع وٓ اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ ُمـ ُم٤مًمؽ اؾمح٥م[ 279:اًمٌ٘مرة]

روا اًمٜم٤مس قمجٞم٥م ٕنف احلراُمٞم٦م: يٚمح٘مؽ ٓ  -قمجٞم٥م  شمٗمٙمػم ُيَٗمٙمر

 طم٤مـمط أن٧م أظمل ًمؽ اًمنق، قمٚمٞمف يتًٚمط اًمٌٞم٧م ذم ُم٤مزم شمريم٧م إذا أن٤م: ي٘مقل 

 رء اًمٙمالم، هذا ُم٤م يمٜمز، وومٞمف ُم٤مل ومٞمف يرى يرى واًمذي اًمٌٞم٧م، رأس قمغم راي٦م

 -ضمداً  ُم١مؾمػ

ًمٜم٤م ٟمحط مل وإذا ورصم٦م، اطمٜم٤م أن اًمٙمالم، هذا ؾمٛمٕم٧م ًمٜمدن ذم   اًمٌٜمقك، ذم أُمقا

  اعمًٚمٛملم، ومٞمف ُم٤م أنتؿ، أجـ مج٤مقم٦م ي٤م: هلؿ ىمٚم٧م دُم٤مء، وؾمٗم٤ميملم وىمتٚم٦م أؿم٘مٞم٤مء ه١مٓء

ٟمٞمٝمؿ، سملم قم٤ميِملم اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر وسملم سمٞمٜمٙمؿ اًمٗمرق ُم٤م ـْ ﴿ وآي٦م أنتؿ أجـ فمٝمرا  َيتَِّؼ  َوَُم

 َ  [-2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ



 207 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م 

 مج٤مهػم هب٤م ؾمٛمع ُم٤م اًمتل اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م روائع ُمـ وطمديثلم أنتؿ أجـ 

ـْ ﴿ آي٦م ذم إيَّمهنؿ وٕمػ وًمذًمؽ اًمٌٜمقك، ُمع اعمتٕم٤مُمٚملم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 [-2:اًمٓمالق]

 همٜمل، إمم ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ومٞمٛمـ ضم٤مء: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: إول احلدي٨م

 ه٤مت: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ، اهلل: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ، ه٤مت: ىم٤مل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م أىمروٜمل: ًمف وم٘م٤مل

 -اًمقوم٤مء يقم قمغم وشمقاقمدا ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ومٜم٘مده اًمِمٝمٞمد، اهلل: ىم٤مل اًمِمٝمٞمد،

 وهق اعمققمقد اًمٞمقم ضم٤مء يٕمٛمؾ، اًمٌحر و٤مرسم٤مً  وظمرج ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م اعمديـ أظمذ 

 ومٕمؾ؟ ُم٤مذا اعميوب، ُمققمده قمـ سم٤مًمقوم٤مء يت٠مظمر أن ؾمٞمْمٓمر أنف وؿمٕمر اًمٌٚمد، ظم٤مرج

 -ُمٝمٌقل أهٌؾ، إٟم٤ًمن هذا: ىمٚمٜم٤م ومٕمؾ، ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م إذا قمج٤ًٌم، أُمراً  ومٕمؾ

 صمؿ طمِمقه٤م، وأطمًـ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م َوَدكَّ  ٟم٘مره٤م، وأطمًـ ومٜم٘مره٤م ظمِم٦ٌم إمم ضم٤مء 

 -صم٤مين سمٚمد ذم واعم٘مرض سمٚمد ذم هق اًمٌحر، ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء

 اًمٌحر، ذم اخلِم٦ٌم ورُمك اًمِمٝمٞمد، يمٜم٧م وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ، يمٜم٧م أن٧م رب ي٤م: ىم٤مل 

 اًمتل اًمٌٚمدة إمم اخلِم٦ٌم شم٠مظمذ أن إُمقاج هذه أُمر رء، يمؾ قمغم ىم٤مدر وضمؾ قمز وم٤مهلل

 -اًمدائـ ومٞمٝم٤م

 قمغم سمٍمه ي٘مع ًمٙمـ اًمًٗمٞمٜم٦م، شم٠ميت ُم٤م اعمديـ، يٜمتٔمر اعمٞمٕم٤مد طم٥ًم خيرج اًمدائـ 

 -يديف سملم شمت٘م٤مذومٝم٤م وإُمقاج اخلِم٦ٌم هذه

 ومٚم٘مك ويمنه٤م اًمدار إمم هب٤م ذه٥م ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م صم٘مٞمٚم٦م، هل وم٢مذا إًمٞمٝم٤م يَده ومٛمدَّ  

٤ًٌم  -اعمديـ ضم٤مء صمؿ أمحر، ذه

 دم٤مهؾ أنف سمدًمٞمؾ ُم١مُمـ، ًمٙمٜمف درويش، درويش! اإلٟم٤ًمن؟ هذا قمـ ٟم٘مقل ُم٤مذا 

 اهلل ىمدره٤م اًمتل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م ًمٚمًٜمـ ظم٤موع ًمٞمس ومٕمٚمف اًمذي ٕن ومٕمؾ، ُم٤م

 ًمٚمٕم٤مدة، ظم٤مرىم٦م أُمقر هذه يمؾ اعمًتٕمجؾ، اًمؼميد ذم ُمْمٛمقن سمؼميد أرؾمؾ ُم٤م ًمٚمٜم٤مس،

 ؿمٞمئ٤ًم، ومٕمؾ ُم٤م يم٠منف ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًمدائـ وٟم٘مد اًم٘مْمٞم٦م، دم٤مهؾ وًمذًمؽ ومٕمؾ: ُم٤م ومٕمرف

 -ص٤محللم اصمٜملم شم٘مع، أؿمٙم٤مهل٤م قمغم اًمٓمٞمقر إن! اٟمٔمر
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 هق ديٜم٤مر، اح٤مئ٦م ىمٌض اًمدائـ ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ًمف ٟم٘مد اهلل، إٓ إهل ٓ اهلل، إٓ إهل ٓ

 -ىمّمتٝم٤م قمٚمٞمف ي٘مص أن إٓ وؾمٕمف ومَّم اًم٤ًمسم٘م٦م، احل٤مدصم٦م ُمـ ُمتٕمج٥م

اريمٜمل ٕين هذا، ومٕمٚم٧م أن٤م واهلل: ًمف ىم٤مل   اًمٞمقم ذم آيت أن اؾمتٓمٕم٧م وُم٤م اًمقىم٧م ادَّ

ْٞمُتٝم٤م اخلِم٦ٌم وم٠مظمذت اعمققمقد،  يم٤من أنف اًمٕم٤معملم رب وظم٤مـم٧ٌم آظمره إمم-- و--و وَديمَّ

 قمٛمؾ وضمؾ قمز وم٤مهلل اًمِمٝمٞمد، وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ أن٧م: ًمف وىمٚم٧م وؿمٝمٞمًدا، سمٞمٜمٜم٤م يمٗمٞمالً 

ع: ُم٤مًمؽ ذم ًمؽ اهلل سم٤مرك: ًمف ىم٤مل إًمٞمؽ، ومقصٚمٝم٤م ويمٗم٤مًمتف سمِمٝم٤مدشمف  اح٤مئ٦م ًمف َرضمَّ

 -ديٜم٤مر

 ُم٤م ضمدًا، ٟم٤مدر هذا ًمٙمـ ختٚمق، ُم٤م اًمدٟمٞم٤م ٟمدر، ُم٤م إٓ واهلل ُم٤مذا؟ ٟمٕمٛمؾ اًمٞمقم ٟمحـ 

ه، أطمد ه، أطمد ُم٤م يرا  ؾمٞم٘مدر اًمذي ُمـ وؾمٙم٧م اعمديـ ُمـ ديٜم٤مر اح٤مئ٦م أظمذ ًمق يرا

 -ُم٤مئتلم ُمٜمل أظمذت  أن٧م: ي٘مقل

ر اعمديـ هذا شم٘مقى قمرف ح٤م رسمٜم٤م أن: ُمٕمٜم٤مه هذا   ُم٤مًمف، ًمف وطمٗمظ اًمٌحر، ًمف ؾَمخَّ

 -سمٜمؽ سمقاؾمٓم٦م ٟمحـ يْمٞمع، أن ُمـ

 رضمؾ ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ ظمرج: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل قمجٞم٦ٌم، أجْم٤مً  وهل اًمث٤مٟمٞم٦م، اًم٘مّم٦م

 ذم ص٤مر ُم٤م ومالن، أرض اؾمِؼ : اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ومًٛمع إرض، ُمـ ومالة ذم يٛمٌم

: اًمًَّمء ُمـ صقت اًمزُم٤من، آظمر ذم اهلٞمٚمقيمٌؽم اًمٓمٞم٤مرة وٓ طمتك صقشًم٤م يًٛمع أن اًمدٟمٞم٤م

 اًمًح٤مب هذا ؿم٤مف ُمثاًل، اهلل قمٌد سمـ أمحد أرض اًمٗمالين، إرض ؾمح٤مب ي٤م اؾمِؼ 

غ سم٤مًمًح٤مب وإذا اًمًح٤مب، ُمع ُمِمك هٙمذا ُم٤مر يم٤من  قمغم اح٤مء ُمـ حيٛمٚمف ُم٤م ُيَٗمرر

 -طمدي٘م٦م

 سم٤مؾمٛمف، ؾمَّمه ويم٠منف قمٚمٞمف ؾمٚمؿ سم٤معمٜمٙم٤مش، يٕمٛمؾ رضمالً  يرى سمف وإذا قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمع 

وَمَؽ  اًمذي ُم٤م! اًمرضمؾ شمٕمج٥م  أن٤م ويمذا، يمذا اًم٘مّم٦م: ًمف ىم٤مل همري٥م، رضمؾ أراك أن٤م قَمرَّ

 ومقضمدت اًمًح٤مب ُمع ومٛمِمٞم٧م ومالن، أرض اؾمؼ: ي٘مقل اًمًَّمء ُمـ صقشًم٤م ؾمٛمٕم٧م

 ومٌَّم اًمّمقت، هبذا اعمٕمٜمل أن٧م أنؽ ومٕمروم٧م أروؽ قمغم اح٤مء أومرغ اًمًح٤مب

 اإلهلٞم٦م؟ اًمٕمٜم٤مي٦م هذه اؾمتح٘م٘م٧م



 209 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م 

 هذه قمٜمدي ًمٙمـ أقمٚمؿ، وٓ أدري ٓ أن٤م واهلل: اًمّم٤محللم ؿم٠من هق يمَّم ىم٤مل

 ٟمٗمز إمم أقمٞمده صمٚم٨م أثالث، صمالصم٦م طمّمٞمده٤م أضمٕمؾ صمؿ وأطمّمده٤م، أزرقمٝم٤م إرض

 أتّمدق اًمث٤مًم٨م واًمثٚم٨م أريض، قمغم ُأقمٞمده ُأنٗم٘مف اًمث٤مين اًمثٚم٨م وأهكم، ٟمٗمز قمغم ُأنٗم٘مف

 -ووم٘مرائل ضمػماين قمغم ومٞمف

 -وضمؾ قمز اهلل ُمٕمقٟم٦م اؾمتح٘م٘م٧م اًمت٘مقى هبذه هذا، هق: ًمف ىم٤مل

 اعمًٚمٛملم، ىمٚمقب ُمـ راطم٧م اًمروطمٞم٦م، سم٤معمٕم٤مين اًمٞمقم يًٛمقه٤م اًمتل اعمٕم٤مين هذه 

 اح٤مدة ويم٠من سم٤مح٤مدة، إٓ ي١مُمٜمقا  ٓ يم٤مًمٙم٤مومريـ، ,إؾمػ ُمع, اعمًٚمٛمقن وأصٌح

َـّ ﴿ ودائٛم٦م، سم٤مىمٞم٦م  َذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ ﴿و ،[287:إقمراف﴾ ]َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ اًمٜم٤َّمسِ  َأيْمَثرَ  َوًَمِٙم

ـْ  ًَمِذيْمَرى َ
ِ
ْٛمعَ  َأْخَ٘مك َأوْ  ىَمْٚم٥ٌم  ًَمفُ  يَم٤منَ  عم ًَّ  [-77:ق﴾ ]ؿَمِٝمٞمدٌ  َوُهقَ  اًم

 ( 00:  18: 10.   212.  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  19: 27.   212.  واًمٜمقر اهلدى)

  اإلشالمل افبـؽ إػ راتبف ادقطػ حتقيؾ حؽؿ

٤مئؾ ٦ٌم :اًًم ٜمؽ إمم راشمٌف اعمقفمػ حتقيؾ ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمًٜم   جيقز؟ ٓ أو جيقز هؾ اإلؾمالُمل اًٌم

 حيقل؟ سمِّده يٕمٜمل ًمقن، ويش :اًمِمٞمخ

 اإلؾمالُمل؟ اًمٌٜمؽ ُمـ يًتٚمٛمف راشمٌف، حيقل يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

  اإلؾمالُمٞم٦م؟ اًمٌٜمقك ذم أُم٤مٟم٦م ومٞمف :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜمؽ إمم ُمقفمػ راشم٥م حتقيؾ ىمْمٞم٦م،  اًم١ًمال هذا وم٘مط راشم٥م حتقيؾ :اًم٤ًمئؾ

 جيقز؟ ٓ أو جيقز هؾ،  يمٌٜمؽ اإلؾمالُمل

ل سمِّده ًمٞمش ُمقفمػ؟ ويـ شمٕمٜمٞمف اًمٚمرـل اعمقفمػ هذا :اًمِمٞمخ   اح٤مل؟ ُيـَحقر

 -اًمنىم٦م ُمـ قمٚمٞمف ظم٤ميػ أنف ؿم٤من قمغم :اًم٤ًمئؾ



 220   اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن٤م،  وارد أنف أن ؿمٕمرت ًمٙمـ،  وارد همػم ؾم١مازم أن فمٜمٜم٧م أن٤م،  هق هذا :اًمِمٞمخ

  اإلؾمالُمل؟ اًمٌٜمؽ ذم أُم٤مٟم٦م صٜمدوق ومٞمف،  ؾم٠مختؽ

 - أدري ٓ :اًم٤ًمئؾ

 !ضم٤موسمتٜمل ُم٤م اًم٤ًمع ه٤مذيؽ ؾم٠مختؽ أن٤م سمٞمٜمَّم،  اجلقاب هذا :اًمِمٞمخ 

 ومٞمٝم٤م شُمقدع أُم٤مٟم٤مت صٜمدوق قمٜمده٤م ومٞمف اًمٙمؼمى، اًمٌٜمقك أظمل ي٤م ٟمٕمرف ٟمحـ 

 أضمرة سمٞم٠مظمذوا اًمٌٜمؽ، ُمـ إُمقال هذه ذم اًمتٍمف وقمدم إيداع وُم٘م٤مسمؾ إُمقال،

 -ؾمٜمقي٦م أو ؿمٝمري٦م

 وحيٓمف ُمٕم٤مؿمف يٜم٘مؾ سمِّده اعمقفمػ ذاك أو ُمٕم٤مؿمؽ، شمٜم٘مؾ سمِّدك زم سمت٘مقل ح٤م وم٠من٧م 

 -أُم٤مٟم٦م اًمٌٜمؽ ذم

ٜمؽ: ًمؽ ىمٚم٧م وًمذًمؽ،  أُم٤مٟم٤مت صٜمدوق يٕمٜمل أُم٤مٟم٦م ذهٜمل راح أن٤م   قمٜمده؟ اإلؾمالُمل اًم

 سمٞمحٓمف اًمٌٜمقك، ُمـ سمٜمؽ ذم ُم٤مًمف قمغم حي٤مومظ سمِّده اًمذي هذا يم٤من إن: أظمل ي٤م اعمٝمؿ 

 ؿمٞمئ٤ًم ي٠مظمذ أراد يمٚمَّم اًمٌٜمؽ، شمٌع عمقفمػ وُمٗمت٤مح جلٞمٌتف ُمٗمت٤مح ُمٗمت٤مطملم ًمف صٜمدوق ذم

 يٜمٗمتحقا  سمٛمٗمت٤مطملم إٓ يده يٛمد ي٘مدر اعمقفمػ هذاك وإٓ ؿمٞمًئ٤م ي٠مظمذ هق سمٞم٘مدر ُم٤م

 طمالل هذا،  أضمر شمدومع اًمّمٜمدوق هذا ُم٘م٤مسمؾ،  إي٤مه سمِّده اًمٚمرـل  ي٠مظمذ طمتك أُم٤مُمف،

 -وضم٤مئز

 سمت٠مظمذ وُم٤م إؾمالُمل، همػم أو اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمؽ حتط أن٧م ُم٤م جمرد أُم٤م 

 اح٤مل حيٓمقا  رايح اهلل ًمقضمف شمتّمقر؟ ؿمق أن٧م ًمٙمـ،  رسم٤م وهق ي٘مقًمقن يمَّم وم٤مئدة

 -ومٞمف يِمتٖمٚمقا  سمِّدهؿ ٓ، قمٜمدهؿ؟ أُم٤مٟم٦م شمٌٕمؽ

 -أضمرة وحتط إُم٤مٟم٤مت صٜمدوق سمٓمريؼ إٓ أُم٤مٟم٦م، اح٤مل حتط سمٞمجقز ُم٤م: وم٢مذاً  

 ٓ؟ أو إُم٤مٟم٤مت صٜمدوق هذا اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ ذم ُمقضمقد هذا هؾ

 -ُمقضمقد،  ُمقضمقد :اًم٤ًمئؾ

 (  00:  77: 02.   272.  واًمٜمقر اهلدى) 



 اهبنم خالي ًن اهصراء





ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   227 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 يبقعفا أن ظذ اإلشالمل افبـؽ ضريؼ ظـ بضاظة رشاء حؽؿ

 أؽذ وبسعر بافتؼسقط افراؽب ظذ

 يًتقرده٤م سمْم٤مقم٦م، اؾمتػماد سمٕمٛمٚمٞم٦م ي٘مقم أن اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمثؾ :ُمداظمٚم٦م

  واًمتًٚمٞمؿ آؾمتالم قمٛمٚمٞم٦م شمتؿ أن ودون يراه٤م، أن دون وسمٞمٌٞمٕمٝم٤م

 اًمٜم٘مد؟ ؾمٕمر ُمـ أهمغم وسمًٕمر :اًمِمٞمخ

 -اًمتٙمٚمٗم٦م ؾمٕمر ُمـ أهمغم:  اًم٤ًمئؾ

 ويٌٞمع يِمؽمي، أطمد ُم٤م ٕنف اًمٜم٘مد: ؾمٕمر ُمـ أهمغم واًمتٙمٚمٗم٦م، ًمٞمس ٓ، :اًمِمٞمخ

 -ىمّمدي هذا اًمتٙمٚمٗم٦م أجش سمٜمٗمس

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وإٓ اًمتٙمٚمٗم٦م، سمًٕمر وسمٞمٌٞمع سمٞمِمؽمي إٟم٤ًمن ومٞمف ُم٤م اًمٙمالم، هذا ي٘م٤مل ٓ :اًمِمٞمخ

 -اعم٘مّمقد صحح يمٞمػ قمروم٧م ويِمؽمي، سمٞمٌٞمع قمؿ ًمٞمش

 اًمكم ًمٚمٛمًتٗمٞمد أيمثر سمًٕمر ـمٌٕم٤مً  ويٌٞمٌٕمٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م، يِمؽمي هق: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -هقن

 -هٞمؽ شم٤مضمر يمؾ :اًمِمٞمخ

ْم٤مقم٦م يًتقرد واوح٦م، همػم اًمّمقرة رسمَّم أن٧م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م  ويٙمقن أورورسم٤م، ُمـ اًٌم

ردن ذم اًمٚمـرل اًمرضمؾ هذا قمغم صمٛمٜمٝم٤م ٤مذة اؾمتقرده٤م ًمق ٕا ٜمؽ دون ُمـ ُم  ديٜم٤مر، سم٠مخػ ومرو٤مً  اًٌم

ٜمؽ ومٞم٠ميت  - ُمثالً  ديٜم٤مر وُم٤مئتلم سم٠مخػ اًمٌْم٤مقم٦م هذه ًمؽ أبٞمع أن٤م: ومٞم٘مقل اًٌم

 ُمـ أيمثر سمًٕمر يٌٞمع: يمٚمٛمتؽ قمـ ارضمع أن٧م سمس ُمٕمروف، قمٜمدي اًمٌمء :اًمِمٞمخ

 -اًمتٙمٚمٗم٦م ؾمٕمر

 --- اًمٜم٘مد ؾمٕمر ُمـ أيمثر :ُمداظمٚم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   221   اًمنما

 ُمق ىمروش قمنمة يمٚمٗمتٜمل اًمٕمٜم٥م، هذا ُمـ ىمٜمٓم٤مًرا اؿمؽمي٧م شم٤مضمر، أن٤م هال :اًمِمٞمخ

 ىمروش؟ سمٕمنمة أبٞمٕمف ـمٞم٥م، اًمٙمٚمٗم٦م؟ ؾمٕمر هذا

 -سم٠ميمثر شمٌٞمٕمف ٓ، :ُمداظمٚم٦م

ٕمر قمٛمٚمتف ًمٞمش: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ ٞمٕمقا  اًمٚمـرل اًمتج٤مر اًمتٙمٚمٗم٦م، سًم ٞم٤مرات ٌي ٞمٕمقا  اًًم ٕمرـي سمٌٞم  -سًم

 -آضمؾ وؾمٕمر ٟم٘مد ؾمٕمر :ُمداظمٚم٦م

 إؿمٙم٤مل؟ ومٞمٝم٤م اًمٜم٘مد---  ح٤م :اًمِمٞمخ

 -إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٙمٚمٗم٦م؟ سمًٕمر ُمق شمٌٞمع، أن٧م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜمؽ سمس قم٤مدة، يٕمٜمل اإلؿمٙم٤مل ومٞمف اًمكم أضمؾ ؾمٕمر هق ٟمٕمؿ، هق ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 --- اإلؾمالُمل

 -ُمٕمل ُمِمٞم٧م ُم٤م قم٤مدك :اًمِمٞمخ

 -اًمتٙمٚمٗم٦م سمًٕمر يٌٞمع اًمتج٤مر ُمـ: يٕمٜمل اعمٝمٌقل إٓ ُمًتحٞمؾ: اعمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٕم٘مقل ُمش :اًمِمٞمخ

 -اٟمتٌٝم٧م ُم٤م أن٧م---  ٟمٔمرك سمٞمٚمٗم٧م اًمِمٞمخ---  :ُمداظمٚم٦م

 -هذا ذم اًمِمٞمخ ُمع أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 -أن٤م: ًمف ىمؾ اًمِمٞمخ أؾمٛمع :ُمداظمٚم٦م

 ش-اًمتٙمٚمٗم٦م» يمٚمٛم٦م اؾمح٥م :اًمِمٞمخ

 -ه٤مه اًمتٙمٚمٗم٦م يمٚمٛم٦م ؾمحٌٜم٤مه٤م :ُمداظمٚم٦م

 ىمٚمٞمؾ ًمٙمـ شم٤مضمر، يمٜم٧م ُم٤م ؾم٤مقم٤ميت زُم٤من يمٜم٧م أن٤م واطمد، سمًٕمر يٌٞمع شم٤مضمر :اًمِمٞمخ

 أرسمٕملم يٌ٘مك: قمكمَّ  وىمٗمف اًم٤ًمقم٦م اًمٜم٘مد، سمًٕمر واطمد، سمًٕمر سمٌٞمع قمٜمدي اًم٤ًمقم٤مت ُمـ



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   221 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 أبٞمٕمٝم٤م أرسمٕملم يمٚمٗمتٜمل اًمتٙمٚمٗم٦م سمًٕمر أبٞمٕمٝم٤م أن٤م ومٛمٕم٘مقل وأرسمٕملم، سمخٛم٦ًم ري٤مل

 -سم٠مرسمٕملم

 سمٞمٌٞمع شم٤مضمر ومٞمف ُم٤م اًمتٙمٚمٗم٦م، سمًٕمر سمٞمٌٞمع ُم٤م أن٧م شم٘مقل يمٜم٧م ح٤م اًمٙمالم؟ ُمٕمٜمك ؿمق 

 -اًمٜم٘مد ؾمٕمر قمٜمده ؾمٕمريـ، قمٜمده ُم٤م وًمق اًمتٙمٚمٗم٦م، سمًٕمر اًمدٟمٞم٤م ذم

 هذا طم٥ًم، قمغم قمنمة سم٤مح٤مئ٦م مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م يرسمح أنف هذا ُمـ واوع شم٤مضمر يمؾ 

 -اًمتٙمٚمٗم٦م ؾمٕمر قمغم وزايد طمالل، ومٝمق اًمٜم٘مد رسمح يم٤من إذا اًمرسمح

 -اًمٜم٘مد ؾمٕمر قمغم اًمزايد اًمًٕمر رسم٤م، ومٝمذا ًمٚمت٘مًٞمط، سم٤مًمٜم٦ًٌم إو٤مومٞم٤مً  ؾمٕمراً  ضُمٕمؾ إذا ًمٙمـ 

ي أن٤م---  أن٤م يمٞمػ واوح٦م سمِمٙمؾ اًمّمقرة :ُمداظمٚم٦م  قمـ اًمٌْم٤مقم٦م أؿمؽمي سمِدر

 اًمٌٜمؽ سمٞمًٛمقه٤م، هٙمذا: يٕمٜمل يمٞمػ، ؿمقف اًمٌْم٤مقم٦م يِمؽمي اًمٌٜمؽ اًمٌٜمؽ، ـمريؼ

 -يمذا سمٛمٌٚمغ اًمٌْم٤مقم٦م سمٕمتؽ أن٤م: وي٘مقل اخل٤مرج، ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م يِمؽمي

 ٟم٘مداً  أن٤م ُمٕمل يم٤من ًمق هذا، ُمـ سم٘مٚمٞمؾ أىمؾ اًمٌْم٤مقم٦م ؾمٕمر إن ُمتٞم٘مـ أن٤م ًمٙمـ 

 اًمٌٜمؽ، ُمـ ُمِمؽمي ُمِمؽمي اًمٚمرـل أن٤م زم، اًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م، ُم٤ٌمذة، أؾمتقرده أؾمتٓمٞمع

 هذه ُمٕملم، سمًٕمر إي٤مه٤م وأقمٓم٤مين ُمثاًل، أورسم٤م ُمـ سمْم٤مقم٦م اؿمؽمى شم٤مضمر: هق اًمٌٜمؽ

 زم، اًمٌْم٤مقم٦م ويِمؽمي اإلؾمالُمل، ًمٚمٌٜمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم أؾمتققمٌٝم٤م ىم٤مدر ُمش اًمٚمرـل اًمٜم٘مٓم٦م

 -آظمر سمًٕمر إي٤مه٤م ويٌٞمٕمٜمل سمًٕمر، زم ومٞمِمؽمهي٤م

 اًمٗمرق هق ُم٤م ذيم٦م، أيَّ  واًمنميم٦م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ سملم اًمٗمرق هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 أن٧م؟ ومٝمٛمؽ طم٥ًم

ء اًمٌٞمع ًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ومرق، ٓ :ُمداظمٚم٦م  -واًمنما

ّم٧م ًمٞمش :اًمِمٞمخ  اإلؾمالُمل؟ اًمٌٜمؽ ظَمّمَّ

 ُم٘م٤مسمؾ وذم ُمٕملم، همٓم٤مء قمغم ىم٤مئؿ اًمٚمرـل هق اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ أن ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 -طمالل إهن٤م يٕمتؼمه٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: يٕمٜمل اًمٜم٘مٓم٦م هذه

 سمديٜم٤مر إي٤مه٤م وسم٤مقمٜمل سمديٜم٤مر هذه اؿمؽمى اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ يمٞمػ: ًمؽ ي٘مقل 

 أن٤م: ًمؽ سمٞم٘مقل واًمٌٜمؽ هذا، ذم رايض أن٤م ًمؽ سمت٘مقل اًمٜم٤مس رايض، وأن٤م وٟمّمػ



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   221   اًمنما

ك واهلل وُم٤مئتلم، سم٠مخػ أبٞمٕمٝم٤م وسمِّدي ديٜم٤مر، سم٠مخػ ُمثالً  اًمًٞم٤مرة أؿمؽمي٧م ـمرف،  سمِدَّ

 -ذًمؽ ذم طمر أن٧م: يٕمٜمل--  وؾمٝمالً  أهالً  قمٜمدي ُمـ شمِمؽمي

 شمٖمػمر  ٓ إؾمَّمء ُمـ يمثػماً  ٕنف ضم٤مٟم٤ًٌم: اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ـمري٘م٦م أرى أن٤م :اًمِمٞمخ

 -اعمًٛمٞم٤مت طم٘م٤مئؼ ُمـ

 أرسمٕم٦م يم٤مش: ًمؽ سمٞم٘مقل ؾمٕمره٤م، يمؿ: ًمف شم٘مقل ؾمٞم٤مرة سمؽموح اًمنميم٦م شمروح ح٤م 

 آٓف سم٠مرسمٕم٦م ص٤مطمٌٜم٤م اؿمؽماه٤م وهق ومخًَّمئ٦م، آٓف أرسمٕم٦م سم٤مًمت٘مًٞمط آٓف،

 قمٜمف؟ همّم٥م وإٓ اًمٌمء هذا ص٤مر سم٤مًمرى هق ُم٤م ومخًَّمئ٦م،

 -سم٤مًمرى :ُمداظمٚم٦م

ر ومٝمذا يمقيس، :اًمِمٞمخ  -سم٤مًمؽمايض ص٤مر يمقٟمف هق هذا اًمٌٞمع، هلذا اعمَُحٚمرؾ اعمُـؼَمّ

 -ـمٌٕم٤مً  ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اإلؾمالُمل؟ اًمٌٜمؽ ُمع ًمٚمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم[ اًمٗمرق ومَّم] :اًمِمٞمخ

 -أظمر اًمنمط يْمع ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ :ُمداظمٚم٦م

 وهق؟ :اًمِمٞمخ

ٞمئ٦ًم، يمذا وسمٕمتؽ ٟم٘مداً، يمذا سمٕمتؽ هق إٟمف :ُمداظمٚم٦م  --- أن٤م اًمتل اًمٜم٘مٓم٦م هذه يمٞمػ، ومٝمٛم٧م ًٟم

 -أن٧م طمقًمف شمدٟمدن قمؿ ُم٤م اًمٚمرـل هذا :اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمش؟ ُم٤م سم٤مًمت٘مًٞمط، ومخًَّمئ٦م آٓف أرسمٕم٦م ؾمٕمره٤م هذه: ًمؽ ىم٤مًم٧م اًمنميم٦م إذا 

 -رء قمٚمٞمف ص٤مر ومخًَّمئ٦م، آٓف أرسمٕم٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط آٓف، أرسمٕم٦م يم٤مش: ىم٤مل إذا أُم٤م

ٞمز   سم٤مًمت٘مًٞمط، اًمًٕمر: ًمؽ سمٞم٘مقل رأؾم٤مً  هق أنف اًمنميم٦م، قمـ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ومتٛمُّ

 اًمٗمرق؟ هق هذا سم٤مًمٜم٘مد سمٞمٌٞمع ُم٤م هق ٕنف اًمٜم٘مد: ؾمٕمر ًمؽ سمٞم٘مقل ُم٤م

 -سم٤مًمٜم٘مد سمٞمٌٞمع ُم٤م ومٕمالً  سم٤مًمٜم٘مد، سمٞمٌٞمع ُم٤م هق :ُمداظمٚم٦م

 اًمٗمرق؟ هق هؾ: أؾم٠مخؽ أن٤م :اًمِمٞمخ



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   227 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 يذه٥م ٓ اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ سمػموح اًمٚمرـل ٕنف اًمٗمرق: هق هذا ومرق، ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مًمت٘مًٞمط اًمٌٞمع واطمد ـمريؼ إٓ هٜم٤مك ًمٞمس إٟمف يٕمٚمؿ ٟم٘مدًا، يدومع

 أؾمت٤مذ؟ ي٤م إؾمالُمل ٕنف إذًا، :ُمداظمٚم٦م

 اًمًٕمقدي٦م؟ سمالد ُمـ ضم٤مي هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -سمرُوف أريد ٕين سم٠ًمل: أن٤م وُأىمر، سم٠ًمل ُمش أن٤م ُأىمر، ٓ أن٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -سمٞمٝمٛمٜمل ُم٤م رء هذا ٕنف سمت٘مر: ُم٤م أو سمت٘مر: سم٘مقل ُم٤م أن٤م :اًمِمٞمخ

ػ سمالد ُمـ ضم٤مي أن٧م ًمٙمـ  ًِ  -اًمٗمٚمًٗم٦م هبذه اعمقوقع شُمَٗمْٚم

ردن ذم اعمقوقع، شمٗمٚمًػ اًمتل هٜم٤م اًمٌالد هذه ٓ، :ُمداظمٚم٦م  -اًمٌٚمد هذا ذم ديم٤مشمرة ٕا

 --- هٜمٞمؽ سمس هذا، يمَّمن :اًمِمٞمخ

 أص٤مسمتٝمؿ اًمٚمرـل اًمٜم٤مس ًمٌٕمض ٟمًٛمٕمف ٟمحـ اهلل، ؿم٤مء إن اًمٙمالم وهذا :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٕمدوى هذه

 ٓ إٟمف: سمٞم٘مقًمقا  هؿ سمٓمري٘متٙمؿ، إضمقسم٦م يتّمٛمؿ طمتك أؾم٠مخٙمؿ سم٠ًمل سمس أن٤م 

 ًمق ٟم٘مدًا، سمٞمٌٞمٕمؽ ُم٤م اًمٓمريؼ، هذه إٓ قمٜمده ذم ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ٕنف ًمٞمش؟ ومرق،

 -ُم٤ٌمذة شمروح اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمغم شمروح ُم٤م أن٧م ٟم٘مداً  يٌٞمٕمؽ

 قمغم سمٞمتٕمرف اًمِمٙمٚمٞم٤مت قمغم سمٞمتٕمرف ُم٤م اإلؾمالم! أؾمت٤مذ ي٤م ؿمقف :اًمِمٞمخ

 قمٜمد اًمِم٤مئٕم٦م وهل إومم اًمّمقرة اًمٌٞمع، ُمـ صقرشملم سمٜمٕم٤مًم٩م هال ومٜمحـ احل٘م٤مئؼ،

٤مر  سمٞم٘مقًمقا  هذا اًمت٘مًٞمط، وؾمٕمر اًمٙم٤مش، ؾمٕمر: ؾمٕمريـ ًمؽ سمٞم٘مدم أنف اًمٙم٤ٌمر، اًمُتجَّ

 شمٕمرومف اًمٚمرـل هذا ُمق سمٞمجقز، ُم٤م هذا: سمٞم٘مقًمقا  اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض أىمقل وٓ اعمُـَتَٗمّ٘مٝم٦م سمٕمض

 إٟمتف؟

 قمغم اًمٌٞمع ووىمع ومخًَّمئ٦م، آٓف أرسمٕم٦م سم٤مًمت٘مًٞمط هذه: ًمف ىم٤مل اًمت٤مضمر إذا ًمٙمـ 

 سمٞم٘مقًمقا؟ هٞمؽ ُمق ضم٤مز، ُم٤م هذا قمغم اًمٌٞمع وىمع إذا إومم اًمّمقرة ذم ًمٙمـ ضم٤مز، هذا

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   228   اًمنما

 قمٚمٞمف ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم ىم٤مل اهلل إيَّمن، ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ويًٚمٛمقا  أرسمٕم٦م ُمق ًمٞمش ؾمت٦م ُمق ًمٞمش  شوًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس: »اًمًالم

ٚمرُٛمقا ﴿ ًمٞمش؟ صمالصم٦م رء أرسمع، أرسمع رء ريمٕمتلم، رء شمًٚمٞمًَّم، ًَ ٚمِٞمًَّم  َوُي ًْ ﴾ شَم

 [-11:اًمٜم٤ًمء]

 آٓف أرسمٕم٦م سم٤مًمت٘مًٞمط آٓف، سم٠مرسمٕم٦م يم٤مش سمٞمّمقروه قمؿ اًمكم هؾ اًمٌٞمع، هذا هؾ 

 -اًمٜم٘مد ؾمٕمر ذيمر ٕنف ضم٤مز: ُم٤م هذا اًمت٘مًٞمط قمغم اًمٌٞمع ووىمع ومخًَّمئ٦م

 -إيَّمٟمٞم٦م ىمْمٞم٦م ىمْمٞم٦م هذه هؾ هال وم٘مط، اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر ذيمر اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مًمّمقرة 

 هبذه اًمٌٞمع يم٤من إذا أنف اهلل رؾمقل طمدي٨م ذم أو اهلل يمت٤مب ذم إُم٤م اًمٜمص إذا: يٕمٜمل 

 اًمٌمء هٞمؽ ومٞمف ُم٤م ضم٤مز اًمت٘مًٞمط صقرة ذم واطمدة صقرة أجش ذيمر اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمّمقرة

 -سم٤مًمًٜم٦م وٓ سم٤مًمٙمت٤مب ٓ

 يٕم٤ميمًف، ٟمص يقضمد ٓ يم٤من إذا اًمنميٕم٦م، ىمقاقمد ُمـ شم١مظمذ أن يٜمٌٖمل هذه: إذاً 

 -قمٜمدٟم٤م ُمقضمقد وهذا

ف سم٤مب ُمـ أن ٟم٠ًمل ومٜمحـ   اًمّمقرة سملم اًمٗمرق ؿمق مج٤مقم٦م ي٤م سم٤مًمديـ، اًمَتَٗم٘مُّ

سًم٤م إٓ اجلقاب ُمٜمف شمًٛمع ُم٤م اجل٤مئزة؟ واًمّمقرة اعمحرُم٦م  -اًمقاىمع خي٤مًمػ شم٘مٚمٞمدًي٤م ضمقا

 وسمٞمع عمث٤مًمٜم٤م، آٓف أرسمٕم٦م ٟم٘مد سمٞمٕم٦م: سمٞمٕمتلم اًمت٤مضمر سمٞمٕمرض ح٤م: سمٞم٘مقًمقا : يٕمٜمل 

 -اًمثٛمـ ذم ضمٝم٤مًم٦م ذم ص٤مر هٜم٤م: ىم٤مل ومخًَّمئ٦م آٓف أرسمٕم٦م ذم اًمت٘مًٞمط

 ومٞمف اًمٚمرـل اًمزُم٤من، هذا ذم ظم٤مص٦م مج٤مقم٦م ي٤م اًمثٛمـ ذم اجلٝم٤مًم٦م ويـ ي٘مقًمقا، هٞمؽ 

 ُمـ آظمره، إمم ؿمٝمر يمؾ اًمدومع وٟم٦ًٌم اًمِم٤مري، قمٜمقان وومٞمف ؾمٜمدات، وومٞمف يمٛمٌٞم٤مٓت

 جمٝمقًٓ؟ هٜم٤م اًمثٛمـ ص٤مر: سمٞم٘مقل اًمّٚمـل

 -ضمداً  ىمديَّمً  ىمديَّمً  اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ىم٤مًمقه اًمّٚمـل اًمٙمالم هذا سمٞمٙمرروا اًمٞمقم إمم 

 سملم شمٗمريؼ: اعم٠ًمخ٦م هذه همػم ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل يمَّم اًمّمقرشملم سملم وم٤مًمتٗمريؼ 

 اًمٗمرق؟ هق ُم٤م ُمتَّمصمٚملم؟



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   229 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 يمَّمن ويٛمٙمـ وقمنمة، ُم٤مئ٦م اًمّمقرشملم ُمـ يمؾ ذم قمٚمٞمف ؾمجؾ طم٤مل يمؾ قمغم 

 هذا: سمٞم٘مقل اًمّٚمـل ُمـ اإلشمٗم٤مق، طم٥ًم قمغم قمنمة، سم٤مح٤مئ٦م، مخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م ٟم٘مداً  دومٕم٧م

 !جمٝمقل اًمثٛمـ

 واطمدة سمّمقرة اًمٌٞمع سمٞمتحدد ح٤م ًمٙمـ اًمثٛمـ، ضمٝم٤مًم٦م هق اعمٜمع ؾم٥ٌم سمٞم٘مقًمقا  هؿ 

 -سمٞمٜمٝمَّم واًمِم٤مري اًم٤ٌمئع يْمٞمع طمتك هٜم٤م صمٛمٜملم ومٞمف ص٤مر ُم٤م يمذا، سم٤مًمت٘مًٞمط ُمًجٚم٦م هل

ٌْٓمِٚمف اًمتٕمٚمٞمؾ هذا   اًمٜم٤مس ذم ي٘مع اًمذي سم٤مًمقاىمع ُمرسمقط اًمٚمرـل اًمّمحٞمح اًمٜمٔمر ُي

 شُمرى ي٤م: سمٞمت٤ًمءل اًمِم٤مري وٓ اًم٤ٌمئع ٓ سم٤مًمت٘مًٞمط ؾمٞم٤مرة سمٞمِمؽمي إٟم٤ًمن أّي  اًمٞمقم،

 ومٞمف؟ شمردد هذا ذم اًمت٘مًٞمط، سمثٛمـ وإٓ اًمٜم٘مد سمثٛمـ اؿمؽمى، اًمثٛمٜملم سم٠مير 

 -ومٞمف ُم٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 -ومٞمف ُم٤م اًمٜمٝمل، سمٞمٕمٚمٚمقا  اًمٚمرـل اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م ويـ: إذاً  :اًمِمٞمخ

 وإٟمَّم اًمثٛمـ: جلٝم٤مًم٦م ُمش سمٞمجقز ُم٤م اًمٌٞمع هذا إٟمف: وٟم٘مقل سمٜمرضمع ٟمحـ ًمٙمـ 

 -اعمٜمع ؾم٥ٌم هق ومٝمذا اعمًٚمؿ أظمٞمؽ قمغم اًمّمؼم ُم٘م٤مسمؾ اًمثٛمـ ًمزي٤مدة

 ُذيمرت أو اًمت٘مًٞمط، صقرة أو اًمٜم٘مد صقرة صقرشم٤من ذيمرت ؾمقاء: وطمٞمٜمئذٍ  

 سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم رسم٤م وهل هٜم٤م ظم٤مص٦م اًمزي٤مدة وم٘مط، اًمت٘مًٞمط صقرة

 قمٚمٞمف يّمٕم٥م اًمٚمرـل اًمٜم٤مس سمٕمض سمٞم٘مقًمقا  ُم٤مذا  شاًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم

 ذم ديمتقراة ؿمٝم٤مدة ديم٤مشمرة، أن٧م ىمٚم٧م ُم٤م ُمثؾ سمٞمًٛمٕمقا  ح٤م ظم٤مص٦م احلٙمؿ، هذا شمٚم٘مل

 أظمل ي٤م سمٞم٘مقًمقا : اًمٜم٤مس سمٕمض سمٞم٘مقًمقا  ُم٤م اًمٗمتقى، هذه سمٞمٗمتقا  اهلل، ؿم٤مء ُم٤م اًمنميٕم٦م

ي أن٤م ـمٞم٥م، حمدود، ُمش ٓ،: ؾمٝمقًم٦م سمٙمؾ سم٤ًمـم٦م سمٙمؾ هلؿ سمٞم٘مقل حمدود؟ اًمرسمح  سمِدر

 أو ُم٤مئ٦م أو ومخًَّمئ٦م آٓف سم٠مرسمٕم٦م وسم٤مًمت٘مًٞمط آٓف أرسمٕم٦م ٟم٘مداً  اًمٜم٤مس ُمـ زيًدا أبٞمع

 -ُم٤مئتلم

 ُمٜمؽ سمٞمِمؽمي قمؿ اًمكم اًمٜم٘مد سمًٕمر سمتٕمرومف ُم٤م إٟم٤ًمن سمٕم٧م قمٛمرك: ٟم٠ًمخف ٟمحـ 

 ًمٚمرـل إٓ سمٞمٕمٛمٚمٝم٤م ُم٤م إـمالىم٤ًم، سمحٞم٤مشمف قمٛمٚمٝم٤م ُم٤م حمدود؟ ُمش اًمرسمح ٕنف سم٤مًمت٘مًٞمط:

 -سم٤مًمت٘مًٞمط سمٞمِمؽمي



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   220   اًمنما

 هذه: ي٘مقل واطمد، ُمثؾ ُمش اًمزي٤مدة سمت٠مظمذ قمؿ أن٧م سم٤مًمين٤مت، إقمَّمل إٟمَّم: إذاً  

 اًمرسمح إٟمف: سمٜم٘مقل هذا ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م َزيَّده صم٤مين واطمد جيل ٟم٘مدًا، ديٜم٤مر سمَّمئ٦م اعمًجٚم٦م

ر ُم٤م أنف ُيِْمؽَمط ـمٌٕم٤مً  حمدود، ُمش  أيمثر، اح٤مل رأس واهلل: ًمف ي٘مقل سم٤مًمِم٤مري ُيَٖمرر

 -قم٤مدةً  اًمٜم٤مس ُمـ سمٞمٓمٚمع اًمكم اًمٙمالم اعمٝمؿ

 اًم٘م٤مقمدة سمتًتٖمؾ قمؿ أن٧م يم٤من إذا حمدود، همػم اًمرسمح واهلل سمٜم٘مقل ٟمحـ ح٤م: وم٢مذاً  

ٌر٘مٝم٤م هذه،  عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذه اًم٘م٤مقمدة ـمٌ٘م٧م أن٧م ُمٙم٤مهن٤م، همػم ُمٙم٤من ذم شمْمٕمٝم٤م وشُمَٓم

 اًمًٕمر، رومٕم٧م هٜمٞمؽ سم٤مًمٕمٙمس إٓ ٟم٘مد، ؾمٕمر ُمٜمف وأظمذت سم٤مًمت٘مًٞمط، ُمٜمؽ يِمؽمي

 وُم٤م هقن، طمر أن٧م آه طمر، ًمؽ ُم٤م ًمٞمش؟ اًمًٕمر، ًمف شمرومع ُم٤م ٟم٘مًدا ًمؽ سمٞمدومع اًمٚمرـل أُم٤م

 -شمالقم٥م هذا هٜم٤مك، طمر ًمؽ

 (  00: 29: 20. 277.  واًمٜمقر اهلدى)

 يبقعفا ثؿ افبـؽ ؾقشسهيا افبـؽ ضريؼ ظـ بضاظة رشاء حؽؿ

 حيقزها أن دون

 وٓ سمٞمًتٚمؿ ٓ اًمٌْم٤مقم٦م، يرى اًمٌٜمؽ ُم٤م سمدون اًمٌْم٤مقم٦م اؿمؽمى اًمٚمرـل :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٚمػ، قمـ ُم١ًمول همػم وم٤مًمٌٜمؽ اًمٌحر، ذم ُمثالً  اًمٌْم٤مقم٦م شمدُمرت وإذا طم٘مٞم٘م٦ًم، سمٞمًٚمؿ

 جيقز؟ ذقم٤مً  هذا هؾ

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 ُمثاًل، ًمٜمدن ُمـ سم٤مؾمٛمؽ اًمٌْم٤مقم٦م يًتقرد أنف ذـمف، هٙمذا اًمٌٜمؽ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌحر ذم وهمرىم٧م اًم٤ٌمظمرة، ظمرسم٧م شمدُمرت إذا إي٤مه٤م، يٌٞمٕمؽ شمّمؾ ح٤م أنف وسمحج٦م

 ُمثالً  طم٤مل ذم اًمٌْم٤مقم٦م شمٚمػ يتحٛمؾ ٓ اًمٌٜمؽ: يٕمٜمل اًمٌْم٤مقم٦م؟ قمـ اعم١ًمول أن٧م

 -شمٚمٗمٝم٤م

 -سمٜمقك ومٞمف اًمٔم٤مهر :اًمِمٞمخ

 -اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   222 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 سمٜمِم٤مرك قمؿ قمٛمل ي٤م ٟمحـ: زم ىم٤مل ًمف طَمٙمٞم٧م وأن٤م ُمقفمػ أقمرف أن٤م:آظمر ؾم٤مئؾ

 اًمًٞم٤مرة شمدهقرت أو اجلٛمرك ذم أو اًم٤ٌمظمرة ذم اًمٌْم٤مقم٦م شمٚمٗم٧م ًمق أنف سمحٞم٨م ُمِم٤مريم٦م،

 ؟--شمًتٚمٛمٝم٤م ُم٤م ٦مؾم٤مقم حمٚمؽ ذم شمدظمؾ ًمؽ أن٧م ُم١ًموًملم، ٟمحـ ًمٚمٕم٘م٦ٌم قمَّمن ُمـ

 سم٤مًمّمقرة يم٤من إذا ًمٙمـ هٞمؽ، أو هٞمؽ اًمقاىمع يٙمقن ىمد طم٤مل، يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 -سمٞمجقز ُم٤م ـمٌٕم٤مً  سمتحٙمٞمٝم٤م قمؿ اًمٚمرـل

 ُم٤م شمٌع ٓ» ًمٚم٘م٤مقمدة ظمالوم٤مً : ومٌٞمجقز ضم٤مٟم٤ًٌم، اًمزي٤مدة ُُم٘م٤مسمؾ اًمت٘مًٞمط شمريمٜم٤م إذا ًمٙمـ 

 ش-قمٜمدك ًمٞمس

دت إذا سمٞمجقز   ُمـ ٟمققًم٤م اظمؽمت أن٧م ذيم٦م دظمٚم٧م ُمثالً  اعمقاصٗم٤مت، حَتَدَّ

 اعمقضمقدة اعمقاصٗم٤مت ٟمٗمس ًمٙمـ ًمٚمٕمرض،: يٕمٜمل ُمقًمٚمٌٞمع هذه: ًمؽ سمٞم٘مقل اًمًٞم٤مرة،

 - يٕمٜمل ًمٚمتًٚمٞمؿ يمذا وسمًٕمر إي٤مه٤م ًمؽ سمٜمجٞم٥م ٟمحـ اًمًٞم٤مرة، هبذه

دة اعمقاصٗم٤مت داُم٧م ومَّم  ي٠ميت طمٞمٜمَّم ظمالف ي٘مع أن يٛمٙمـ ُم٤م أنف سمحٞم٨م ُُمـَحدَّ

 واًمًٚمػ، اًمًٚمؿ سمٌٞمع ؿمٌف ًمف وهذا ،شقمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ» ُمـ ُمًتثٜم٤مه هذه اعمٌٞمع،

 -ـمٌٕم٤مً  جيقز ُم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م هذه سم٤مًمّمقرة أُم٤م واطمد، اعمٕمٜمك: يٕمٜمل

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ( 00:  71: 11. 277.  واًمٜمقر اهلدى) 

 افبـؽقة بادعامؾة إٓ جتارتف تتؿ ٓ افذي افتاجر

 سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م إٓ دم٤مرشمف شمتؿ ٓ اًمذي اح٤مل يمثػم اًمت٤مضمر طمٙمؿ ُم٤م: إول اًم١ًمال

 ذم وم٤مئدة أيَّ  ُيٕمٓمل أو ي٠مظمذ ٓ أنف: قمٚمَّمً  إؾمالُمٞم٦م، سمٜمقك سمٚمده ذم يقضمد وٓ اًمٌٜمٙمٞم٦م،

 هذه؟ ُمٕم٤مُمٚمتف

 :اصمٜملم أُمريـ إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م جي٥م اًم١ًمال، هذا قمـ اإلضم٤مسم٦م ىمٌؾ :اًمِمٞمخ



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   222   اًمنما

 وهق أٓ طمديث٤ًم، قمٚمٞمف اصٓمٚمح آظمر سمٚمٗمظ اًمرسم٤م شمًٛمٞم٦م جيقز ٓ أنف: أطمدمه٤م

 ًمٗمٔمٞم٦م،: إطمدامه٤م اصمٜمت٤من، ُمٗمًدشم٤من ورائٝم٤م ُمـ يؽمشم٥م اًمتًٛمٞم٦م هذه ٕن اًمٗم٤مئدة:

 -ذقمٞم٦م طمٙمٛمٞم٦م أو ُمٕمٜمقي٦م وإظمرى

 -ًمٚمنمقمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م سم٠مؾمَّمء اعمًٛمٞم٤مت شمًٛمٞم٦م ومٝمق: اًمٚمٗمٔمٞم٦م اعمٗمًدة أُم٤م 

ل أن ًمٜم٤م جيقز ٓ: ُمثالً   ٛمر ًَ ِٙمر اًم٤ًمئؾ ُٟم ًْ  سم٤مخلٛمر، اًمنمع ًمٖم٦م ذم اعمًٛمك اعمُ

 اًمتًٛمٞم٦م هذه ذم ٕن إؾمَّمء: ُمـ ذًمؽ همػم ُمثالً  أو ؿمٛم٤ٌمٟمٞم٤م، أو وؾمٙمل،: ٟمًٛمٞمف

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع شمًٛمٞم٦م ذم خم٤مًمٗمتٝم٤م ُمع ؾمتكم اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٗمًدة

 اعمٗمًدة ومٝمذه ،شطمرام مخر ويمؾ مخر، ُمًٙمر يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أمجٕمٝم٤م ُمـ اًمتل

ٌَّف أن أرضمق  إن شم٠مثػمه٤م ًمألؾمَّمء ٕن يمال: حمْم٦م، ؿمٙمٚمٞم٦م أهن٤م فم٤من ئمـ وأّٓ  هل٤م، ُيَتٜمَ

 -ـمالطم٤مً  وإن صالطم٤مً 

 وًمق إًمٗم٤مظ، ُمـ يمثػم سم٢مصالح احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اهتَّمم اًمٞمد عمس ٟمٚمٛمس وٟمحـ 

 يدل اًمذي اعمٕمٜمك إمم يرُمل ٓ سمٚمٗمظ يتٚمٗمظ هق وإٟمَّم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، يٕمٜمل ٓ هب٤م اعمتٚمٗمظ يم٤من

 -قم٤مدةً  اًمٚمٗمظ هذا قمٚمٞمف

 سمٜمَّمذج سم٤مإلشمٞم٤من أطمرص أن٤م وًمٙمـ هلل، واحلٛمد يمثػمة اًمّمدد هذا ذم إطم٤مدي٨م

 -احلٍم سم٤مب ُمـ وًمٞمس اًمتٛمثٞمؾ سم٤مب ُمـ ُمٜمٝم٤م

 -ظم٤مص٦م سمّمقرة وسم٤مًمتقطمٞمد سم٤مًمٕم٘مٞمدة قمالىم٦م هل٤م يم٤من ُم٤م إًمٗم٤مظ هذه وأهؿ 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٜمٝمك واطمد طمدي٨م ُمـ أيمثر أطم٤مدي٨م أطم٤مدي٨م، هٜم٤مك: ومٛمثالً  

 إطمدى ٟم٘مقل أن وي٠مُمرش وؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُم٤م: »ىم٤مئٚمٝمؿ ي٘مقل أن سمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم اًمًالم

 ؿمئ٧م، صمؿ اهلل ؿم٤مء ُم٤م: وإُم٤م ًمٚمٛمٗمًدة، أىمٓمع وهذه وطمده، اهلل ؿم٤مء ُم٤م: إُم٤م: ىمقًمتلم

 -وصمؿ اًمقاو سملم اًمٗمرق يٗم٘مف ُمـ قمٜمد وهذا

 ظُمَٓمٌِٝمؿ ذم اًم٘مقم يم٤ٌمر دمد وًمذًمؽ يٕمٚمٛمقن: ٓ اًمٞمقم اًمٜم٤مس أيمثر احل٤مل وسمٓمٌٞمٕم٦م 

هتؿ يمٚمَّمهتؿ اومتت٤مح وذم  يٗم٘مٝمقن، ٓ ٕهنؿ واًمقـمـ: اهلل سم٤مؾمؿ: ىم٤مئٚمٝمؿ ي٘مقل وحم٤مرضا

 -يٗم٘مٝمقن ٓ ًمٖمتٝمؿ، اًمنمع ىَمٌِؾ هؾ يٕمٛمٚمقن وٓ يٗم٘مٝمقن، ٓ ىمقم
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 ذيم٤مً : ٟم٘مقل وُم٤م سم٤مهلل، ُينميمقن اًمٞمقم طمتك اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  أن: وم٤مًمِم٤مهد

 ؿم٤مء ُم٤م: ي٘مقًمقن طمٞمٜمَّم اقمت٘م٤مدي٤ًم، ذيم٤مً  ُينْميمقن إهنؿ يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ٟم٘مقل ٓ اقمت٘م٤مدي٤ًم،

 ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ هذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو-- إُم٦م أو واًمقـمـ، اهلل سم٤مؾمؿ: أو وؿمئ٧م، اهلل

 -اًمِم٤مهد وهٜم٤م ًمٗمٔمل، ذك إٟمف: ومٞمف

 اعمًٜمد ذم أمحد اإلُم٤مم رواه ُم٤م: اًمّمدد هذا ذم ضم٤مءت اًمتل إطمدي٨م هذه ُمـ

 اًمٜم٤مس ذم ظمٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد

 أضمٕمٚمتٜمل: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م وؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ي٘مقل رضمؾ وم٘م٤مم يقُم٤ًم،

 ش-وطمده اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ىمؾ! ٟمدًا؟ هلل

 قمٝمد طمدي٨م يم٤من أنف شمّمقرٟم٤مه ُمٝمَّم اًمّمح٤ميب هذا ُمثؾ أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ 

 اًمٕمٝمد ىمديؿ يٙمقن أن ذًمؽ، ُمـ وأقمال أؾمَّم يٙمقن أن ويٛمٙمـ يٛمٙمـ، هذا سم٤مإلؾمالم،

 -سم٤مإلؾمالم

 إهل ٓ أن أؿمٝمد: ىم٤مل ح٤م ومٝمق سم٤مإلؾمالم، قمٝمد طمدي٨م يم٤من أنف ومروٜم٤م وًمق ًمٙمـ 

 هق يمَّم إًمٞمف اًمٕمجٛم٦م شمتنب مل ىُمًح٤م، قمرسمٞم٤مً  يمقٟمف حلٙمؿ اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمٕمٜمك يٗم٘مف اهلل، إٓ

 إٓ إهل ٓ أن يِمٝمدون اًمذيـ اعمًٚمٛملم ُمـ طمتك اًمٞمقم، اًمٕمرب أيمثر سمؾ يمثػم ؿم٠من

 -وقم٘م٤مئدهؿ وأومٙم٤مرهؿ أقمَّمهلؿ ُمـ سمٙمثػم يٜم٘مْمقهن٤م صمؿ اهلل،

 أن يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ اًمٗمٙمري: آٟمحراف هذا ذم ٟمتّمقر أن ٟمًتٓمٞمع ٓ هذا 

 اعمنميملم يمٗم٤مر ُمـ ىمقُمف يم٤من اهلل إٓ إهل ٓ إمم اًمٜم٤مس دقم٤م اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 -اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمٕمٜمك يٕمٚمٛمقن ٕهنؿ قمٚمٞمف: ذًمؽ يًتٜمٙمرون

 ُمع ؿمٞمئ٤مً  ينمك أن هب٤م واعمٕمت٘مد هل٤م ًمٚم٘م٤مئؾ يٜمٌٖمل ٓ أنف: ذًمؽ ُمٕمٜمك أن يٕمٚمٛمقن 

ً  أهِل٦َمَ  َأضَمَٕمَؾ : ﴿ىم٤مًمقا  وًمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم: اهلل ءٌ  َهَذا إِنَّ  َواطِمًدا لِِإَ ﴾ قُمَج٤مٌب  ًَمٌَمْ

 [-1:ص]

َّٓ  إهَِلَ  ٓ هَلُؿْ  ىمِٞمَؾ  إَذا: ﴿إظمرى أي٦م وذم ُ  إِ ونَ  اّللَّ تَْٙمؼِمُ ًْ  ،[71:اًمّم٤موم٤مت﴾ ]َي

 ومٝمؿ اهلل، إٓ إهل ٓ ي٘مقًمقا  أن قمـ يًتٙمؼمون ٓ إقم٤مضمؿ وسمخ٤مص٦م اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن

 ش-قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ًمٜم٤م ُم٤م ومٚمٝمؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمَّم ُمًٚمٛمقن،
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 يٗم٘مٝمقن ٓ ٕهنؿ ذًمؽ اعمنميملم: ومٕمؾ يٗمٕمٚمقن طمٞم٤مهتؿ ذم ُمٜمٓمٚم٘مٝمؿ ذم ًمٙمٜمٝمؿ 

 -ُمٚمتزُم٤مهت٤م يٕمٚمٛمقن وٓ اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ُمٕمٜمك

 ُمع ذيٙم٤مً  جيٕمٚمف أن: يٕمٜمل ٓ ،شوؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُم٤م: »ًمٚمرؾمقل ىم٤مل اًمذي اًمّمح٤ميب هذا

 أيمثر ُمٜمف يٕمٚمؿ أنف ُمع اًمًالم، قمٚمٞمف أىمره ومَّم ًم٤ًمٟمف، سمف ٟمٓمؼ هٙمذا وًمٙمـ واإلرادة، اعمِمٞمئ٦م ذم اهلل

 -واًمٙمٗمر اًمنمك ُمـ قم٘مٞمدشمف ؾمالُم٦م ُمـ احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م ُمٜمف ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ مم٤م

 أن وقمغم اخلٓم٠م، هذا يٛمحق أن قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل حيٛمؾ مل ذًمؽ يمؾ ًمٙمـ 

 ؿم٤مء ُم٤م: ىمؾ! ٟمدًا؟ هلل أضمٕمٚمتٜمل: »آؾمتٜمٙم٤مري آؾمتٗمٝم٤مم سمّمٞمٖم٦م ىم٤مل وإٟمَّم قمٜمف، يٛمر

 ش-وطمده اهلل

 مم٤م أيمثر ومٙمرة يٕمٓمٞمٜم٤م ٕنف احلدي٨م: هذا ُمـ أقمج٥م وهق آظمر طمدي٨م هٜم٤مك

 -احلدي٨م هذا أقمٓم٤مٟم٤م

 يمثػماً  أن يٕمٓمٞمٜم٤م اًمت٤مزم احلدي٨م ًمٙمـ اخلٓم٠م، هذا أظمٓم٠م سمرضمؾ يتٕمٚمؼ احلدي٨م هذا 

 -اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمثؾ ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 أصح٤مب ُمـ رضمالً  أن: »اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمه أو أذيمر ومٞمَّم طمذيٗم٦م طمدي٨م ذًمؽ 

 ُمـ رضمالً  ًم٘مل اعمديٜم٦م، ـمرق ُمـ ـمريؼ ذم يٛمٌم يم٤من سمٞمٜمَّم أنف اعمٜم٤مم ذم رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

: ومت٘مقًمقن سم٤مهلل، شُمنميمقن أنٙمؿ ًمقٓ هيقد، ُمٕمنم أنتؿ اًم٘مقم ٟمِْٕمؿَ : ًمف وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد،

 ُمٕمنم أنتؿ اًم٘مقم وٟمِْٕمؿَ : ,اعمٜم٤مم ذم هذا, ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٞمٝمقدي وم٘م٤مل اهلل، اسمـ قمزير

 جلَّمقم٦م، سمؾ ًمٗمرد ًمٞمس اعمٜم٤مم ذم أن اخلٓم٤مبش سم٤مهلل شمنميمقن أنٙمؿ ًمقٓ اعمًٚمٛملم،

 طمتك يٛمٌم اٟمٓمٚمؼ صمؿ حمٛمد، وؿم٤مء اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ومت٘مقًمقن سم٤مهلل، شمنميمقن أنٙمؿ ًمقٓ»

 ًمقٓ اًمٜمّم٤مرى، ُمٕمنم أنتؿ اًم٘مقم ٟمِْٕمؿَ : اعمًٚمؿ ًمف وم٘م٤مل اًمٜمّم٤مرى، ُمـ رضمالً  ًم٘مل

ين وم٘م٤مسمٚمف اهلل، اسمـ قمٞمًك: ومت٘مقًمقن سم٤مهلل، شُمنميمقن أنٙمؿ  اًم٘مقم ٟمٕمؿ: سم٘مقًمف اًمٜمٍما

 -حمٛمد وؿم٤مء اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ومت٘مقًمقن سم٤مهلل شمنميمقن أنٙمؿ ًمقٓ اعمًٚمٛملم، ُمٕمنم أنتؿ

 ىمّمّمتٝم٤م هؾ: »ىم٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمرؤي٤م هذه وىَمصَّ  اًمّم٤ٌمح أصٌح ح٤م 

 يمٚمٛم٦مً  ُمٜمٙمؿ أؾمٛمع يمٜم٧م: هلؿ اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل ظمٓمٞم٤ٌمً  ومقىمػ ٓ،: ىم٤مل أطمد؟ قمغم
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ريمؿ أو ُأظم٤مـمٌٙمؿ أن ُمـ وم٠مؾمتحل  حمٛمد، وؿم٤مء اهلل ؿم٤مء ُم٤م: أطمديمؿ ي٘مقًمـ ٓ هب٤م، ُأَذيمر

 ش-وطمده اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ًمٞم٘مؾ وًمٙمـ

 هذا أن: وهل سحي٦م، شمٙمقن شمٙم٤مد ضمداً  ىمقي٦مً  إؿم٤مرةً  ومٞمف أن ٟمٗمٝمؿ: احلدي٨م هذا ذم

 ًمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ اًمٕم٘مٞمدة: سمتّمحٞمح وًمٞمس إًمٗم٤مظ، سمتّمحٞمح قمالىم٦م ًمف إُمر

 ُم٤م: اًمرضمؾ يمذًمؽ يم٘مقل ي٘مقًمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  يًٛمٕمٝمؿ يم٤من اًمذيـ أصح٤مسمف ُمـ يٕمٚمؿ يم٤من

 -حمٛمد وؿم٤مء اهلل ؿم٤مء

 ؾمٙم٧م ح٤م واطمدة، اهلل وُمِمٞمئ٦م اًمرؾمقل ُمِمٞمئ٦م أن يٕمت٘مدون أهنؿ يٕمٚمؿ يم٤من ًمق 

 -دهراً  قمٜمٝمؿ

 يًتحل ومٙم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م، َيْٕمٜمُقن ٓ هؿ اًمتل إًمٗم٤مظ ُمـ هذا أن يٕمٚمؿ يم٤من ح٤م ًمٙمـ 

 -احل٤مدصم٦م هذه وىمٕم٧م أن إمم سم٤مإلٟمٙم٤مر، ي٤ٌمذهؿ أن اًمًالم قمٚمٞمف

 ،[78:اًمرقمد﴾ ]يمَِت٤مٌب  َأضَمؾٍ  ًمُِٙمؾر : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل يمَّم إُمر أن دًمٞمؾ وذًمؽ 

 -حمٛمد وؿم٤مء اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ي٘مقًمقا  أن ُمـ وطمذرهؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومققمٔمٝمؿ

 ٟمٗمس قمـ ىمٚمٞمالً  أو يمثػماً  اؾمتٓمردت ىمد سم٠مين وأؿمٕمر يمثػمة، أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك

 -أن ذيمرشمف ُم٤م ومٞمٙمٗمل صدده، ذم يمٜم٤م اًمذي اًم١ًمال

 ًمروقمتف آظمر: طمديث٤مً  شمذيمر أن ُمـ سمد ٓ شمٜم٤مزقمٜمل، ٟمٗمز أضمد ذًمؽ ُمع ًمٙمـ 

 ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل سم٤مًٕمٗم٤مظ، اًمٕمٜم٤مي٦م رضورة إمم اعمًٚمٛملم شمٜمٌٞمف ذم ويمَّمًمف ومج٤مًمف

لم ٛمر ًَ  ش-يمرُم٤مً  اًمٕمٜم٥م أطمُديمؿ ُي

 ؾمقري٤م، ذم أو ومٚمًٓملم ذم أو هٜم٤م ؾمقاء اًمٗمالطملم، سمٞمٜمٜم٤م سملم اًمٞمقم واىمع أُمر وهذا 

 -اًمٙمْرم ُمـ وضمٞمٜم٤م اًمٙمرم قمغم رطمٜم٤م

ئر ذم طمتك :ُمداظمٚم٦م  -اجلزا

ئر ذم طمتك :اًمِمٞمخ  -يمذًمؽ اجلزا

 اًمرضمؾ ىمٚم٥م اًمٙمرم وم٢مٟمَّم يمرُم٤ًم، اًمٕمٜم٥م أطمديمؿ يًٛملم ٓ» قم٤مُم٦م، اعمّمٞم٦ٌم: إذاً  

 ش-إقمٜم٤مب طمدائؼ: أو احلٌٚم٦م، احلٌٚم٦م: ًمٞم٘مؾ وًمٙمـ اعم١مُمـ،
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 وهذا ُمٌلم، والل ذم يم٤مٟمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م، ذم يم٤مٟمقا  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠مصح٤مب

 -اخلٛمر ينمسمقن ويم٤مٟمقا  ومٞمف، إؿمٙم٤مل ٓ

 اإلىمالع قمغم محٚمٝمؿ ذم اإلهلل احلٙمؿ شمدرج ويمٞمػ ٟمزًم٧م، آي٦م يمؿ يمٚمٜم٤م وٟمٕمٚمؿ 

 -اخلٛمر ذب ُمـ

 قمٚمٞمٝمؿ اهلل طمرم اًمذيـ اعمًٚمٛملم سملم اًمٕمالىم٦م وىمٓمع احلٛمؾ وؾم٤مئؾ ُمـ يم٤من 

م أنف اخلٛمر، ذب م: أىمقل ُم٤م وأقمٜمل أىمقل أجْم٤ًم، قمٚمٞمٝمؿ طَمرَّ  يتٚمٗمٔمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ طَمرَّ

رهؿ سمٙمٚمٛم٦م  اعمدُمٜملم ٕن يمرُم٤ًم: اًمٕمٜم٥م ُيًٛمقن ومٞمف يم٤مٟمقا  اًمذي اجل٤مهكم سم٤مًمٕمٝمد شُمَذيمر

 وينمسمقهن٤م اخلٛمر يٕم٤مىمرون اًمذيـ أن ؿمديد، سمٌطء يٕمت٘مدون اًمٞمقم إمم ًمٚمخٛمر

ُم٤ًم، يّمٌحقن  ُيًٛملم ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٙمرُم٤مء، ـمٌع ـمٌٕمٝمؿ يّمػم: يٕمٜمل يمرا

: أو احلٌٚم٦م، احلٌٚم٦م: ًمٞم٘مؾ وًمٙمـ اعم١مُمـ، اًمرضمؾ ىمٚم٥م اًمَٙمْرم وم٢مٟمَّم يمرُم٤ًم، اًمٕمٜم٥م أطمديمؿ

 -واطمد ُمٕمٜمك قمرائس وقمري٦ًم قمريِم٦م قمرائش ،شإقمٜم٤مب طمدائؼ

ٞمف ُم٤م يًٛمل اإلؾمالم: أن ٟمٕمقد ٛمر ًَ  طمتك اعمًٚمٛملم، ُمـ ويمثػم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُي

وم٤مً  واًمققم٤مظ، اخلٓم٤ٌمء وطمتك ُمٜمٝمؿ، اعمرؿمديـ  شمرمج٦م هل اًمتل اًمٚمٗمٔم٦م ُمع ُمٜمٝمؿ اٟمجرا

: اإلؾمالُمل اعمٌدأ هذا يٕمٚمؿ عمـ جيقز ٓ ومٝمذا سم٤مًمٗم٤مئدة، اًمرسم٤م يًٛمقن أضمٜمٌٞم٦م، ًمٕم٤ٌمرة

 -وم٘مط وإومٙم٤مر اًمٕم٘مٞمدة سم٢مصالح وًمٞمس أجْم٤ًم، إًمٗم٤مظ سمتٝمذي٥م هيتؿ اإلؾمالم أن

 -سم٤مًمٗم٤مئدة اًمرسم٤م ٟمًٛمل أن جيقز ٓ: إذاً 

ح أن يٜمٌٖمل: إذاً   -اًم١ًمال ُيَّمحر

 اًمٌٜمؽ، ذم ح٤مًمف اعمقدع هذا ُمـ يقضمد ٓ يم٤من إن: وهق آظمر رء اًم١ًمال ذم ًمٙمـ

 ومٜمحـ يٕمٓمٞمٝم٤م، أو ي٠مظمذه٤م وم٤مئدة أي اعمًٚمؿ شمٕمٌػم طمد قمغم ُمًٚمؿ، همػم يم٤مومر سمٜمؽ وهق

ّٚمؿ ًَ  اًمتل اًمٗم٤مئدة هذه , رسم٤م ي٠مظمذ ٓ أنف: أي ُمًٚمؿ، اًم٤ًمئؾ أن دام ُم٤م سم٤مٕومم ُٟم

 -رسم٤م ي٠مظمذ ٓ , يًٛمٞمٝم٤م

 يقدع وهق ذًمؽ، يمٞمػ وم٤مئدة يٕمٓمل وٓ وم٤مئدة ي٠مظمذ ٓ: ي٘مقل طمٞمٜمَّم خمٓمئ ًمٙمٜمف 

 اًمٕمٛمالء أُمقال قمغم ي٘مقم هق إٟمَّم شمريمٞمٌف، طم٘مٞم٘م٦م ٟمٕمرف سمٜمؽ يمؾ اًمذي اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف
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 ىمٛمر ٓ ًمٞمٚم٦م ذم: ىمديَّمً  اًمٕمريب آؾمتٕمَّمل ذم ي٘م٤مل يمَّم شمّمقرٟم٤م ًمق سمحٞم٨م اًمٌٜمؽ، هذا ُمع

 ُم٤مذا اًمٌٜمقك، هذه ُمـ سمٜمؽ ُمـ إُمقال ؾمح٥م قمغم يمٚمٝمؿ اًمٕمٛمالء اضمتٛمع ومٞمٝم٤م،

 ذم اعمقدقم٦م إُمقال هذه قمغم ىم٤مئؿ هق إٟمَّم ُم٤مًمف رأس ٕن ُمٗمٚم٤ًًم: اًمٌٜمؽ؟ يّمٌح

 -اًمٌٜمؽ

 وم٤مئدة ي٠مظمذ ٓ ًمٚمَّمل، اعمقدع أن قمٚمَّمً  أنف اًم١ًمال ذم احل٤مل ذم ٟم٘مقل يمٞمػ: وم٢مذاً  

 اًمٌٜمؽ ٕن اًمٗم٤مئدة: ُمـ ي٠مظمذ مم٤م أيمثر يٕمٓمل وم٤مئدة ي٠مظمذ يم٤من ًمق هق وم٤مئدة، يٕمٓمل وٓ

 -اًمرسم٤م: اًمنمع ذم اؾمٛمٝم٤م هل اًمتل شمٚمؽ اًمٗم٤مئدة، ذم اح٤مل هذا يًتٕمٛمؾ

ٌَْؾ  ًمذًمؽ  ه٤مشملم إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م يٜمٌٖمل: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م اًم١ًمال قمـ اجلقاب ىَم

 ٓ إٟمف: ي٘مقل طمٞمٜمَّم اًم١ًمال، هذا ظمّمقص ذم وظمٓم٠م ًمٗمٔمل، ظمٓم٠م هٜم٤م احل٘مٞم٘متلم،

 أنف اعمٝمؿ ُمٝمَّم، ًمٞمس هذا ًمٙمـ ظم٤مص٦م، وم٤مئدة يٕمٓمل ٓ يٕمٜمل أنف أدري أن٤م وم٤مئدة، يٕمٓمل

 -اًم١ًمال هبذا أراد هق اًمتل اخل٤مص٦م اًمٗم٤مئدة ُمـ أيمثر ًمٚمٌٜمؽ وم٤مئدة يٕمٓمل

 ذُمتٜم٤م، شمؼمأ  أنٜم٤م رسم٤مً  قمٚمٞمف ٟم٠مظمذ وًمـ اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًٓ  أودقمٜم٤م إذا سم٠منٜم٤م ٟمٖمؽم أَّٓ  ومٞمٜمٌٖمل 

 وًمـ رسم٤م ٟم٠ميمؾ ًمـ وم٤مئدة، ٟمٕمٓمل وٓ وم٤مئدة ٟم٠مظمذ مل ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ رسمٜم٤م، ٟمٕمص مل وأنٜم٤م

 -يمذًمؽ إُمر ًمٞمس اًمرسم٤م، ُٟم١ميمِؾ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف , اًم٘مرآن ذم أي٦م ٟمٗمن , اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم سيح وهذا 

 ش-وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ»

 -ٟمٗمًف اًمٌٜمؽ ؾمٕمر اًمنمع ذم ؾمٕمره ًمٚمٌٜمؽ ُم٤مًمف ُيْٕمٓمِل اًمذي: إذاً 

 ذم سمٜمؽ هٜم٤مك يٙمـ مل وًمقٓه سم٤م،اًمر يٓمٕمؿ ومٞمف ح٤مًمف واعمقدع اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمٌٜمؽ 

 رء؟ ومٕمٜمدك إـمالىم٤ًم، اًمدٟمٞم٤م

 !هذا؟ شمتّمقر يمٞمػ! اح٤مل؟ إيداع سمدون سمٜمؽ ُمع يتٕم٤مُمؾ شم٤مضمراً  شمتّمقر هؾ

 -ُمًتحٞمالً  يٙمقن يٙم٤مد ضمدًا، صٕم٥م :ُمداظمٚم٦م

 إيداع سمدون ي٘مػ إُمر يم٤من ًمق اًمٌٜمقك، ُمع أظمل اًمتُّج٤مر شمٕم٤مُمؾ ٟمٕمؿ، أي :اًمِمٞمخ

 -ؾمٝمالً  اخلٓم٥م يم٤من ُمثالً  اًمتحقيؾ يمٛم٠ًمخ٦م هق وإٟمَّم اًمٌٜمقك، ذم إُمقال
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 وًم٧ًُم  ومٞمٝم٤م وشمٜم٤مىمِمٜم٤م إًمٞمٜم٤م وردت اًمتل إؾمئٚم٦م يمثرة ُمـ َأوْمَ٘مٝمف اًمذي ًمٙمـ 

 -ُمٕم٤مُمالشمف متٌم طمتك اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مل رأس ًمف يٙمقن أن ًمٚمت٤مضمر سمد ٓ أنف شم٤مضمراً،

 اٟمٗمٙم٤مك ٓ شمالزُم٤مً  إُمريـ سملم ٕن اإليداع: هذا قمغم احلدي٨م أردت أن٤م وًمذًمؽ 

 -رء هذا سمٞمٜمٝمَّم،

 أن: إظمػم وًمٞمس إول ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم إظمػم يٙمقن أن وأرضمق آظمر، ورء

ع أن اًميوري ُمـ وًمٞمس ًمٚمرزق، ـمٚمٌف ذم اهلل يت٘مل أن قمٚمٞمف جي٥م اعمًٚمؿ  ُم٤مًمف ُيَقؾمر

ُم٦م، سم٤مًمٓمرق ٌُؾ سمؾ اعمُـَحرَّ ًُ  -اعمحرُم٦م اًمٓمرق قمـ ومْمالً  اعمنموقم٦م، وسم٤مًم

 ويم٤من أصح٤مسمف، ذم ظمٓم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ًم٘مد

 ًمـ ٟمٗم٤ًمً  وم٢من اًمٓمٚم٥م: ذم وأمجٚمقا  اهلل، اشم٘مقا ! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »هلؿ ىم٤مل ُم٤م مجٚم٦م ُمـ

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من وأضمٚمٝم٤م، رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت  قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم أوش سم٤محلرا

 -اًمًالم

 اًمذي اًمرزق ـمٚم٥م ذم اعمنموع اجلٛمٞمؾ اًمٓمريؼ اؾمٚمٙمقا : أيش اًمٓمٚم٥م ذم أمجٚمقا » 

 -ـمٚمٌف وراء سم٤مًمًٕمل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أُمريمؿ

 ذم ىم٤مل وًمذًمؽ اًمنمع: سمحدود ُُمَ٘مٞمَّداً  أُمراً  وإٟمَّم ُمٓمٚم٘م٤ًم، أُمراً  ًمٞمس هذا وًمٙمـ 

م ُيٜم٤َمل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من: »احلدي٨م آظمر م يٜم٤مل ٓ هذا ،شسم٤محلرا  طمٞم٨م ُمـ سم٤محلرا

ـْ  َُمْٕمُٚمقَُم٤مٌت  َأؿْمُٝمرٌ  احْل٩َمُّ : ﴿اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم يم٘مقًمف هق اًمٕمريب، إؾمٚمقب  وَمَرَض  وَمَٛم

َـّ  ٞمِٝم
قَق  َوٓ َروَم٨َم  وَمال احْل٩َمَّ  ومِ ًُ  [-297:اًمٌ٘مرة﴾ ]احْل٩َمر  ذِم  ضِمَداَل  َوٓ وُم

٤مج ُمـ يمثػماً  ٟمرى وٟمحـ يٙمقن، أن ُيٜمِْٙمر هق يٙمقن أَّٓ  يٜمٌٖمل: أي  حيجقن، احلُجَّ

٧م وًمٙمـ طمجج٧م وُم٤م: ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾ ي٘مقل اًمٌدوي ذًمؽ وًم٤ًمن  -اإلسمؾ طَمجَّ

 -دم٤مدًمقا  ٓ: أيش ضمدال وٓ» شمرومثقا، ٓ: أيش روم٨م ومال: »أي٦م ُمـ اعم٘مّمقد

م ُيٜم٤َمل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من: »احلدي٨م يمذًمؽ   هذا ُمـ أطمد يٗمٝمٛمـ ٓش سم٤محلرا

رات هذه ٕن اًمقاىمع: ُيـخ٤مًمػ هذا أن إصٞمؾ اًمٕمريب اًمٜمٌقي اًمٚمٗمظ  وهذه اخلَّمَّ

ٚمقا  آظمره إمم وهذه، وهذه اًم٤ٌمرات  -سم٤محلرام رزىمٝمؿ ُيـَحّمر
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م، ُيٜم٤مل أن يٜمٌٖمل ٓ: أيش ُيٜم٤َمل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من: »اعم٘مّمقد ٕن   ومٛمـ سم٤محلرا

 يتٕمٚمؼ اًمذي سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ُم١مُمٜم٤مً  يم٤من صمؿ قم٤مم، يمٛمٌدأ أوًٓ  ورؾمقًمف سم٤مهلل ُم١مُمٜم٤مً  يم٤من

 أم ىمٚمٞمالً  رزىمف يُمت٥م أُمف، سمٓمـ ذم ضمٜمٞمٜم٤مً  يزال ٓ وهق ُم٘مٓمقع رزىمف أن وهق سم٤مًمرزق،

 -يمثػماً 

 إؾم٤ٌمب وًمٞمس اعمنموقم٦م، اًمرزق أؾم٤ٌمب يتٕم٤مـمك أن اعمًٚمؿ قمغم وًمذًمؽ

 --اعمٛمٜمققم٦م

 -يٜمتٝمل وٓ ؿمجقن، ذو واحلدي٨م أؾمئٚم٦م، سم٘مٞم٦م هٜم٤م قمٜمدي ٕن [:اخلالص٦م]

ع سم٠من ُُمَٙمٚمَّٗم٤مً  ًمٞمس اعمًٚمؿ اًمت٤مضمر أن: اًم٘مّمد إٟمَّم   خم٤مًمٗم٦م طم٤ًمب قمغم دم٤مرشمف، ُيَقؾمر

 -اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م أؾم٤مس قمغم اهلل ومٚمٞمتؼ وإٟمَّم اًمنمع،

ٞمٓم٤مً  ُمثالً  أرضب وأن٤م  قمكمَّ  اهلل ومْمؾ ُمـ وذًمؽ اًمِم٤مم، دُمِمؼ ذم أن٤م: سمٜمٗمز ضمداً  سًم

 -ُم٤مل رأس قمٜمدي ًمٞمس وم٘مػمة، قم٤مئٚم٦م ذم وٟمِم٠مُت  ؾم٤مقم٤ميت، ؾم٤مقم٤مت، ُمّمٚمح ٟمِم٠مت

 ىمقت يم٥ًم ذم قمٛمديت ومٙم٤مٟم٧م ُمٜمف، ؿمٞمئ٤مً  ُأَوومرر أن اؾمتٓمٕم٧م اًمزُم٤من ُمع ًمٙمـ 

 -قمٛمٚم٦م إمم ؾمٞمقًم٦م إمم حيت٤مج اًمٌٞمع ٕن اًمٌٞمع: وًمٞمس اًمتّمٚمٞمح هق وأهكم يقُمل

 -اًمقاضمٝم٦م ذم وأُودقمٝم٤م اًم٤ًمقم٤مت سمٕمض أؿمؽمي يمٜم٧م ىمٚمٞمؾ، ُم٤مل ُمـ قمٜمدي ُم٤م سم٘مدر ًمٙمـ 

 وإذا اًمٜم٘مد، سمًٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط سمٕمتف سمف وصم٘م٧م إن يِمؽمي، أن ُيريد اًمرضمؾ ضم٤مء وم٢مذا 

 -ٟم٘مداً  إٓ ُمٜمف أؿمؽمي ٓ اًمت٤مضمر إمم ذه٧ٌم

 وهٜم٤م زي٤مدة، ُمٜمل ي٠مظمذ أن يريد ومٝمق اًمت٘مًٞمط، ُمٜمف أؿمؽمي أن أردت إذا: يٕمٜمل 

 ًمٙمـ ًمٚم٤ًمقم٤مت، شم٤مضمراً  ست ُم٤م ،شوُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ي٠ميت

 -اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد أطمت٩م مل ُمٙمٗمٞم٤مً  هلل واحلٛمد قمِم٧م

ٜمؽ ذم ُم٤مًمف ُمـ ىمًط إليداع يْمٓمر اًمذي اًمت٤مضمر هذا قمغم سم٤مًميوري ًمٞمس أجْم٤مً    أن اًٌم

 ىمقًمف: اخلالص٦م هذه أذه٤مٟمٜم٤م ذم يرؾمخ أن وجي٥م اجلقاب، هن٤مي٦م وهذا وسمخ٤مص٦م سم٤مًمرسم٤م، يتٕم٤مُمؾ

 ومٚمٞمٕمٚمؿ اًمرسم٤م ـمريؼ قمغم اًمتج٤مرة ذم يتقؾمع أن طم٤مول[ ومٛمـ] ،شىمَٚم٦ّم إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم: »اًمًالم قمٚمٞمف
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ػ وإمم سمؾ ُمًخ، إمم ىمٚم٦م، إمم اًمتج٤مرة هذه قم٤مىم٦ٌم أن  - ًٟم

 (  00:  00: 20. 272. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  00: 12. 272. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  27: 29. 272. واًمٜمقر اهلدى)

 يبقعفا ثؿ افبـؽ ؾقشسهيا افبـؽ ضريؼ ظـ بضاظة رشاء حؽؿ

 حيقزها أن دون

 أؿمؽمي سمروح أن٤م أنف وهق آظمر، سم٤مب ُمـ ؿمٌٝم٦م اًمٕم٘مد قمغم يمَّمن ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٜمؽ وسملم سمٞمٜمل وم٤مٓشمٗم٤مق اًمًٞم٤مرة، هلذه ُم٤مًمٙم٤مً  ًمٞمس اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ اًمًٞم٤مرة،

 يٛمٚمٙمف؟ ٓ رء قمغم ي٘مع اإلؾمالُمل

 وٓ اًمٜم٤مس ٟمٔمٚمؿ سمٜمريد ُم٤م ٟمحـ ضمقاب، قمٚمٞمف هذا سمس صحٞمح، هذا :اًمِمٞمخ

 ُمقاصٗم٤مت شُم٤ٌمع اًمنميم٤مت يمؾ ؾمٞم٤مرات أن اًمٞمقم شمٕمرومقا  أنتؿ قمٚمٞمٝمؿ، ٟمتح٤مُمؾ

 -إًمخ ويمتٚمقضم٤مت

 اعمقاصٗم٤مت ويمؾ ُمٕمروف، وُمقديؾ ُمٕمرووم٦م ُم٤مريم٦م ُمـ اًمًٞم٤مرة اؿمؽُمي٧م وم٢مذا 

ٚم٦م، جَّ ًَ َٚمؿ، سمٞمع ُمثؾ ومٝمذا ُُم ًَّ َٚمؿ سمٞمع اًم ًَّ  سمٞمع أو اًمًٚمؿ سمٞمع يًٛمك وهق شمٕمرومقه، اًم

ٚمِػ أؾمٚمػ  ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمًٚمػ، ًْ  إمم ُمٕمٚمقم، يمٞمؾ ذم ُمٕمٚمقم، وزن ذم ومٚمُٞم

 ش-ُمٕمٚمقم أضمؾ

 يٌٞمع اًمذي اًمٕمالف يًٛمقه قمٜمدٟم٤م احل٥م سَمٞم٤َّمع اًمت٤مضمر، قمٜمد اعمزارع ي٠ميت: ُمثالً  

 يٕمٓمل اًم٘مٛمح ٟمققمٞم٦م و ىمٛمح، ىمٜمٓم٤مر يمذا قمٜمدي يٓمٚمع اًمًٜم٦م أن٤م: ًمف ي٘مقل اًمٕمٚمػ،

 هق يتٗمؼ ضم٤مء، ُم٤م اعمقؾمؿ سمس أن، شمِمؽمي سمٙمؿ اًمٌٚمد، ذم اعمٕمرووم٦م اعمقاصٗم٤مت

 سمًٕمر ًمٚمت٤مضمر يٌٞمع ممٙمـ ُمش أنف يٕمٚمؿ يمالمه٤م واعمزارع اًمت٤مضمر احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وإي٤مه،

ع طمتك سم٠مىمؾ يٌٞمع إٟمَّم ٓ، اعمقؾمؿ، ء قمغم اعمزارع ُيَِمجر  -اًمنما



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   272 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

ٚمِؿ أؾمٚمؿ ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم: وم٢مًذا  ًْ  ُمٕمٚمقم، يمٞمؾ ذم ُمٕمٚمقم، وزن ذم ومٚمُٞم

 ش-ُمٕمٚمقم أضمؾ إمم

 -اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمٕمٛمؾ يم٤من وقمٚمٞمف جيقز، ومٝمذا 

ش قمٜمدك ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف حت٧م يدظمؾ اًمذي هق جيقز ٓ اًمذي

 حتديده يٛمٙمـ وأؿمٙم٤مل أنقاع ُمثالً  متر حلٔم٦م، يمؾ وشمتٌدل شمتٖمػم اًمتل احلقائ٩م هذه هق

 -إًمخ اخلْم٤مر أو اًمٗمقايم٦م ُمـ رء أي

 وهذه اعمقديؾ هذا ًمٙمـ اعمنمىملم، سمٕمد وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمٜم٤م وضمقده٤م ؾمٞم٤مرة ًمٙمـ

 -اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه رء ومٞمٝم٤م ُم٤م واًمت٘مًٞمط ًمٚمٜم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٕمر ومرق ًمقٓ اعمقصٗم٤مت،

 يمِمقوم٤مت قمغم سمٜم٤مء إٓ قمٜمده، طم٤مرضة ؾمٞم٤مرة شم٤مضمر ٕير  يٛمٙمـ ٓ فمٜمل وذم 

 اعمقوقع، قمغم يرد ومٝمذا قمٚمٞمٝم٤م، يتٗم٘مقا  اًمتل اعمقديالت شم٠ميت ذًمؽ وقمغم وُمقصٗم٤مت،

 -اًم٘مقي هق ُم٤م ًمٙمـ

 ؾمٕمر هق اًمذي واطمًدا ؾمٕمًرا  يٕمرومقن وٓ اًمت٘مًٞمط، ومرق ي٠مظمذون أهنؿ هق اًم٘مقي

 -اًمت٘مًٞمط وؾمٕمر اًمٜم٘مد

 ُمـ ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ويرسمح سم٤مًمًٞم٤مرة ي٠ميت همػمه أو اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ أنف ًمق 

 اًمٕمرسمٞم٦م اإلُم٤مرات ذم اًمٌٜمقك وسمٕمض واطمدة، سمٛمٜمزًم٦م ذيم٦م وأير  هق ويّمػم ذًمؽ،

 اًمٌٜمقك ُمـ سمٜمؽ حل٤ًمب شمًتقرد اًمنميم٤مت سمٕمض ُمثالً  اًمٙمقي٧م ذم يٗمٕمٚمقن، هٙمذا

، ُمٙم٤منٍ  ذم وشمْمٕمٝم٤م ؾمٞم٤مرات،  اٟمٔمره٤م ُمقضمقدة هذه اًمًٞم٤مرة، هذه: ي٘مقل واًمٌٜمؽ ُُمَٕملمَّ

 -إـمالىم٤مً  إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م هذه شم٤مضمر، ي٤م قمٞمٜمؽ قمغم ويمذا، يمذا ومًٕمره٤م أقمجٌتؽ إذا

 أىمقل ح٤م ٕنف اًمٕمٛمٚمٞم٦م: ظمرسم٧م يمذا وشم٘مًٞمٓم٤مً  يمذا ٟم٘مداً  اًمًٕمر: ًمف ىم٤مل إذا ًمٙمـ 

 يمٚمٗم٧م يمؿ اًمٙمٛمٌٞمقشمر ذم دىمٞمؼ طم٤ًمب آُمـ، هق ؿمؽ ٓ يمذا ٟم٘مداً  اًمًٕمر: ًمؽ

 -هق ؾمػمسمح ويمؿ اًمًٞم٤مرة،

 زايد سم٤مًمت٘مًٞمط شمِمؽمي شمريد ُمثاًل، ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م يم٤مش اًمًٞم٤مرة هذه: إذاً  

 -إًمخ--  صمالصمَّمئ٦م ُم٤مئتلم



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   272   اًمنما

 قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم وداظمؾ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس ُم٤مل أيمؾ سم٤مب ُمـ هق اًمت٘مًٞمط هذا 

 ش-اًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم

 احلدي٨م؟ شمٗمًػم :ُمداظمٚم٦م

 اصمٜم٤م سم٤مًمت٘مًٞمط دٟم٤مٟمػم قمنمة يم٤مش صمٛمٜمٝم٤م وضمديدة، وم٤موٞم٦م هذه اًمِمٜمٓم٦م :اًمِمٞمخ

 أظمذت  أيمقن قمنمة آظمذ ح٤م وم٠من٤م سم٤مًمت٘مًٞمط اًمِمٜمٓم٦م ُمٜمل اؿمؽمي٧م أن٧م وم٢مذا قمنم،

 سمٕمنمة يم٤مشش سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» اًمرسم٤م، أيمٚم٧م أيمقن اصمٜملم زائد أظمذت وإذا طم٘مل،

ئد أو اًمٕمنمة، هٜم٤م؟ إن٘مص ُم٤م أن٘مّمٝمَّم،: أيش أويمًٝمَّم ومٚمف» قمنم، سم٤مصمٜم٤م وشم٘مًٞمط  اًمزا

 -اًمرسم٤م

 ( 00:  12: 22.   212.  واًمٜمقر اهلدى)

 افبـؽ مع ادرابحة حؽؿ

 ُمٜمٝمؿ ي٠مظمذ اًمقاطمد إٟمف ُمٕمف اعمٕم٤مُمٚم٦م: سمٞم٘مقًمقا  اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 أؿمؽمي سمدي أن٤م: ُمثالً  ومقائد، اؾمٛمف ؿمٞمًئ٤م سمٞم٠مطمذ ُم٤م أرسم٤مح، قمٚمٞمٝم٤م وسمٞم٠مظمذ سمْم٤مقم٦م، ُمثالً 

 -واطمد ُمـ هذه اًمًٞم٤مرة

 -اهؽمى ومٞمف طمٙمقا  ُم٤م يمثرة ُمـ ٕنف ومٞمف: طم٤مًمؽ شمتٕم٥م ُم٤م اعمث٤مل ُمٕمروف :اًمِمٞمخ

 طُمُرُم٤مت قمغم آطمتٞم٤مل سم٤مب ُمـ هذا ُمراسمح٦م، سمٞمًٛمقه رسمح، يًٛمقه هذا أظمل ي٤م 

 -وضمؾ قمز اهلل

 ًمٞمش؟ آٓف، ؾمت٦م قمٚمٞمؽ سمٞمحًٌقه٤م هؿ آٓف، مخ٦ًم ُمثالً  صمٛمٜمٝم٤م اًمكم اًمًٞم٤مرة 

ّٛمقه٤م اًم٤ًمدؾم٦م إًمػ هؾ ًَ  هق اًمت٤مضمر ًمٚمت٤مضمر، اًمرسمح اًمرسمح، ضم٤مء أجـ ُمـ رسمح، أهن٤م ُي

 قمٜمؽ اًمٌٜمؽ سمٞمدومع شمدومع، ُم٤م أن٧م ؿم٠من ُمـ وؾمٞمط، ٟمٗمًف أدظمؾ هق أُم٤م يرسمح، اًمٚمرـل

 ٟمًٛمٞمٝم٤م ُمٕمٜمك ؿمق اؿمؽمى، وٓ سم٤مع ٓ هق آٓف، ؾم٧م ُمٜمؽ وسمٞم٠مظمذ آٓف، مخ٦ًم

 -سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمرسم٤م هل هذه سمؾ رسمح؟



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   277 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 سمتًٛمع ُم٤م اعمِم٤مئخ، دروس ذم طمتك ُرطم٧م وأجٜمَّم اًمٞمقم اًمرسم٤م شمٜمس ٓ وسمٕمديـ 

 أن٤م طمرام، وم٤مئدة: سمٞم٘مقًمقا  طمٙمقا  إن اًمٗم٤مئدة، ًمٗمٔم٦م سمتًٛمع إٟمَّم اًمرسم٤م، ًمٗمٔم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه

 يًتٗمٞمد؟ ؿم٠من ُمـ ُمش ويِمؽمي سمٞمٌٞمع شم٤مضمر أي طمرام، وم٤مئدة: سم٘مقل

 -ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 ًمٞمش رسم٤م، اًمٗم٤مئدة سمٙمٚمٛم٦م سمٞم٘مّمدوا هؿ ًمٙمـ- ٓ طمرام؟ اًمٗم٤مئدة ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 شمًتٕمٛمٚمقا  سمالش أنف اًمِمٞمٓم٤من إًمٞمٝمؿ أوطمك اًمرسمقي اجلق هٞمؽ وم٤مئدة؟ اًمرسم٤م سمٞمًٛمقا 

 ديٜمٞم٦م يمٚمٛم٦م رضمٕمٞم٦م، يمٚمٛم٦م سمتٕمٌػمهؿ يمٚمٛم٦م وسمٕمديـ ُُمـخٞمٗم٦م، يمٚمٛم٦م هذه ٕنف اًمرسم٤م: يمٚمٛم٦م

: ىمقًمقا  ٓ،- وهذا رسم٤م وهذا طمرام هذا: ٟم٘مقل ٟمجل إٟمف سمٞمٜم٤مؾمٌٜم٤م ُم٤م اًمزُم٤من هذا شمٕمّم٥م،

 سمٞمٗمقهتؿ اًم٘مْمٞم٦م سمٞم٘مرروا ح٤م اعمِم٤مئخ رسم٤م، سمٞم٠مظمذ اًمٌٜمؽ وم٤مئدة، سمٞم٠مظمذ اًمٌٜمؽ وم٤مئدة، هذه

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم اًمرسم٤م، ُم٘م٤مم اًمٗم٤مئدة يمٚمٛم٦م شمًتٕمٛمٚمقا  أن إي٤ميمؿ---  اًمتَّٜمٌٞمف

 -وم٤مئدة ؾمَّمه٤م ُم٤م اًمرسم٤م ؾمَّمه٤م اهلل أن :األول افسبب

 اًمٙمٚمٛم٦م يًتٕمٛمٚمقا  هؿ وًمذًمؽ اإلؾمالم، ذم حمرُم٦م ًمٞمس اًمٗم٤مئدة أن :افثاين افسبب

 اًمٌٜمؽ يٕمٞمش سمده ُمٜملم هذه، وم٤مئدة حمرُم٦م ًمٞمس هذه إٟمف اًمٜم٤مس شمْمٚمٞمؾ ؿم٤من ُمـ هذه

 -اًمٗمقائد ُمـ آظمره إمم-- و-- و واعمرؤوس اًمرئٞمس

 يأكله ربا درهم): واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم اًمتحريؿ، أؿمد حمرُم٤مت هذه 

 -( زنية وثالثني ست من اهلل عند أشد الرجل

 وأيمٚمٝمؿ اًمرسم٤م أيمٚمٝمؿ ذم اًمٞمٝمقد ًمٕمـ وضمؾ قمز واهلل اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ اًمرسم٤م وم٠ميمؾ 

 -اهلل إٓ إهل ٓ اعمحرم، اًمًح٧م

 يٜمٝم٤مر أنف وُُمَٕمّرض دم٤مري حمؾ وقمٜمده يم٤مومر، واطمد ُمثالً ! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 راح ُمٙم٤من أي أو ديـ، ُمّم٤مري ُمٜمف أظمذ واطمد ُمـ ُمثالً  ُمّم٤مري أظمذ ُم٤م وإذا ؿمٖمٚمف،

 سمٜم٘مقل واًمٌٜمقك يمذا، ُمثالً  ُمّم٤مري وٓزُمف سم٤مًمِم٤مرع، يّمػم وراح هذا، اعمحؾ يٜمٝمد

 هل٤م ومٞمش ُم٤م آؾمتخدام؟ هذا طمٙمؿ ومَّم اًمٌٜمؽ، ُمـ وأظمذ اوٓمر إذا رسم٤م، سمت٠مظمذ قمٜمٝم٤م

 -ومتقى أي



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽاًمنم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   271   ا

 ومٞمف ُم٤م إطمٜم٤م سمٜم٘مقل ة،اًميور ىمقًمؽ ٕنف--ومتقى أّي  ُم٤مًمؽ قمٜمدى ُمـ :اًمِمٞمخ

 ي٘مٌؾ وٓ ـمٞم٥م اهلل إن اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م:  »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ي٘مقل احلرام، ٓرشمٙم٤مب رضورة

ـَ ﴿: وم٘م٤مل اعمرؾمٚملم، سمف أُمر سمَّم اعم١مُمٜملم أُمر اهلل وإن ـمٞم٤ًٌم، إٓ ؾُمُؾ يُمُٚمقا ُِم ٤َم اًمرُّ َي٤مَأهيُّ

٤ٌَمِت َواقْمَٛمُٚمقا َص٤محِل٤ًم ٞمر  أؿمٕم٨م اًمًٗمر ُيٓمٞمؾ اًمرضمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذيمر صمؿ ﴾اًمٓمَّ

 وُمٚمًٌف طمرام، وُمنمسمف طمرام، ُم٠ميمٚمف ,يدقمق: يٕمٜمل,! رب ي٤م! رب ي٤م: ي٘مقل أهمؼم

ي طمرام،  -  شًمذًمؽ يًتج٤مب  وَم٠منك سم٤محلرام وهُمذر

 طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  إن: »أظمرى أطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف وسمٞم٘مقل

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م، رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ  -ش سم٤محلرا

 طمالل سمٞم٠ًمخقا  ُم٤م يم٤من، ـمريؼ سم٠مير  ًمٚمَّمل اًمٙم٥ًم قمغم اقمت٤مدوا اًمٞمقم اًمٜم٤مس 

ر اًمٖم٤مي٦م ه٤مت، اعمٝمؿ طمرام،  -قمٜمدهؿ اًمقؾمٞمٚم٦م شُمؼَمر

: ىم٤مل طمٞمٜمَّم اًمٞمد، عمس اًمٞمقم ٟمٚمٛمًٝم٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هبذه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن٠ٌمن٤م وىمد

 -شطمرام ُمـ أم أيمؾ طمالل أُمـ اعمرء ي٤ٌمزم ٓ أُمتل، قمغم زُم٤من ي٠ميت »

 إوروسمٞم٦م اًمٓمري٘م٦م قمغم إٓ آىمتّم٤مدي٦م، ُمِم٤ميمٚمٝمؿ حلؾ ـمري٘م٦م هلؿ ًمٞمس وم٤مًمٜم٤مس 

 -سم٤مًمْمٌط اًمٙم٤مومرة

 سمٌٕمضٍ  سمٕمْمٝمؿ شمرسمط اإليَّمٟمٞم٦م اًمراسمٓم٦م ويم٤من طم٘م٤ًم، ُمًٚمٛملم هٜم٤مك يم٤من ًمق سمٞمٜمَّم 

 حمٚمف، يٜمٝم٤مر ُم٤م طمتك ًمٚميورة: ي٘مقل أن اعمًٚمؿ يْمٓمر ُمِمٙمٚم٦م هٜم٤مك يم٤من ُم٤م صدىم٤ًم،

 ذم يٜمتٕمش، إٟمف اؾمت٘مراوف ٟمتٞمج٦م سمٞمٙمقن ًمٞم٧م ي٤م صمؿ اًمٌٜمؽ، ُمـ يًت٘مرض يْمٓمر سمده

ـْ  َهْؾ  َوشَمُ٘مقُل  اُْمتأَلِْت  َهؾِ  جِلََٝمٜمَّؿَ  َٟمُ٘مقُل  َيْقمَ ﴿ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم  يمؾ[ 70:ق﴾ ]َُمِزيدٍ  ُِم

 -مت٤مُم٤مً  حمٚمف سمٞمٜمٝم٤مر وسم٤مًمت٤مزم اًمرسم٤م، قمٚمٞمف شمؽمايمؿ سم٤مًمرسم٤م أظمذ اًمذي ُم٤مًمف

 سم٤معمْم٤مرسم٦م، اًمٕمٚمَّمء قمٜمد يًٛمك ُم٤م وهق ضمدًا، سمًٞمٓم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٓمري٘م٦م سمٞمٜمَّم 

 ُمع يتٗمؼ سمٞم٘مدر ؾمٞمقًم٦م، قمٜمده ُم٤م ًمٙمـ يت٤مضمر، سمٞم٘مدر قمٛمؾ، قمٜمده ٟمِم٤مط، قمٜمده إٟم٤ًمن

 قمٛمٚم٦م ُمٜمف ومٌٞم٠مظمذ آظمر، أو ًم٥ًٌم ًمٚمٕمٛمؾ ىمدرة قمٜمده ُم٤م ًمٙمـ ؾمٞمقًم٦م، قمٜمده همٜمل رضمؾ

 يمؾ أنف أؾم٤مس قمغم يمٛمٞم٦م ُمثالً  ُمٜمف ي٠مظمذ اًمٜم٤مس، سمٕمض يٗمٕمؾ يمَّم سم٤مًمرسم٤م ُمش ُمْم٤مرسم٦م،

 ديٜم٤مر، أخػ هذه ومالن، ي٤م ظمذ ًمٙمـ سمذاشمف، اًمرسم٤م هق هذا يمذا ُم٘مٓمقع ؿمٞمًئ٤م يٕمٓمٞمف ؿمٝمر
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 صمؿ ؿمٖمٚمؽ، هق اًمٚمرـل و٤مرب، شم٤مضمر سمٕمٛمٚمؽ اؿمتٖمؾ روح ديٜم٤مر، آٓف مخ٦ًم هذه

طمف اًمٚمرـل سمٕم٦م ُمث٤مًمث٦م ُمٜم٤مصٗم٦م، سمؽمور  اح٤مل ص٤مطم٥م ظمن قمٚمٞمف، يتٗم٘مقن ُم٤م طم٥ًم ُمرا

 -ضمداً  وُمٕم٘مقًم٦م ذقمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م هذه ضمٝمده، شمٕمٌف اعمْم٤مرب ظمن ُم٤مًمف،

 سم٤مًمٓمري٘م٦م سمٞمِمتٖمٚمقا  وًمذًمؽ اًمٌٕمض، سمٌٕمْمٝمؿ يث٘مقا  قم٤مد ُم٤م أوًٓ  اًمٜم٤مس ًمٙمـ 

 ٟم٤مس ُمـ ويمؿ يمؿ دُم٤مء، ُمّم٤مص: يٕمٜمل سم٤مٕهمالل، سمٞمٖمٚمّٚمقا  واًمٌٜمؽ اًمٌٜمؽ، اعمُـَحّرُم٦م

 أجش سمٜمؽ يًٛمقه اًمّٚمـل سمٓمري٘م٦م إثَّمن، سم٠مبخس يٌٞمٕمقه٤م اوٓمروا سمٞمقت هلؿ ص٤مر

 -اإلؾمٙم٤من

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 -احليي اًمٓمقاريؼ :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٓمقاريؼ :اًمِمٞمخ

 يمٜم٧م ح٤م إٟمف قمٚمٞمٜم٤م، يمذًمؽ ومْمٚمؽ ُمـ صمؿ قمٚمٞمٜم٤م، اهلل ومْمؾ ُمـ! ؿمٞمخٜم٤م: ًمٞمغم أبق

 ٓ وأن٤م اًمتج٤مر، ُمع سمٛمٕم٤مُمٚم٦م ذًمؽ قمغم يزيد أو شم٘مري٤ٌمً  ؾمٜمقات ؾم٧م طمقامم ىمٌؾ أن٧م

 -اًم٤ٌمىملم اًمتج٤مر يم٤ٌمىمل دم٤مريت قمٚمٞمؽ أظمٗمك

 هٙمذا اًمتج٤مر يمؾ:اًمِمٞمخ

يـ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُمٌتغم يمٜم٧م ٟمٕمؿ، أي :ُمداظمٚم٦م  ُمـ آظمذ يمٜم٧م ُم٤م: يٕمٜمل طمتك سم٤مًمدر

 يم٤من ًمٙمـ ُمع، أتقرط يمٜم٧م ُم٤م ضم٤مري، طم٤ًميب يم٤من ُمديـ، اجل٤مري هل اًمكم اًمٌٜمقك

 ُمـ ٟم٠مظمذ إٟم٤م ـمقيؾ، ٟمٗمس شمٕمٓمٞمٜم٤م هل أُمث٤مزم ًمٚمٌٜمقك اًمتج٤مر وُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٌٜمؽ ـمري٘م٦م

ّجؾ وهذه ًمألضمؾ اًمتج٤مر ه١مٓء ًَ  وُمثالً  اًمديـ ذم ُمتقرـملم ومٙمٜم٤م سم٤محل٤ًمب، شُم

 ومٞمٝم٤م ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمْم٤مقم٦م قمٜمدٟم٤م يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  ديٜم٤مر، أخػ وقمنميـ سمخٛم٦ًم سمٕمنميـ

 -اًم٘مٞمٛم٦م هذه

 -أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 شمقىمٗم٧م ُم٤م وسمٕمد ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م وشمقضمٞمٝم٤مشمؽ قمٚمٞمٜم٤م، اهلل ومْمؾ وُمـ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٜمقك، ذم ُمقضمقدة اًمكم اح٤مدي٦م إُمقال: يٕمٜمل-- وؾمح٧ٌم اًمٌٜمقك ُمع ُمٕم٤مُمٚمتل قمـ
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 زم وص٤مر إُم٤مٟم٦م، َوْصؾ هل اًمٚمرـل قمٚمٞمٝم٤م، شَمٓمَّٚمع ظمٚمٞمتؽ: يٕمٜمل يمٜم٧م اًمٓمري٘م٦م سمٜمٗمس

 قمنميـ سمٞمجقز قمٜمدي يم٤من ُم٤م سمٕمد ومٞمف، سمتٕم٤مُمؾ وأن٤م ؾمٜمقات، ؾم٧م ُمـ ؿمٞمخ ي٤م هذا

 -ديقن قمكم ديٜم٤مر أخػ

 ُم٤مزم رأس ُمـ أؿمؽمي أن أصٌح اًمّمٞمػ هذه ذم ممٙمـ اهلل ومْمؾ ُمـ أن 

 سمح٨م أقمٛمؾ ُُمّده ُمـ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن ٟمٕمؿ، أي ًمٚمتج٤مر، ُمديقن أيمقن ُم٤م سمدل ُم٤ٌمذة،

 أخػ أبق همػم إٓ ديقن قمكم ومٞمش ُم٤م ُمٕم٘مقل ُمش سمتٓمٚمع اهلل ومٌٗمْمؾ أن٤م، حل٤ًمسم٤ميت

 -ديٜم٤مر أخػ قمنميـ قمكمّ  يم٤من ُم٤م سمٕمد ديٜم٤مر،

 -أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 -هلل واحلٛمد :ُمداظمٚم٦م

 --- ٟمٕمٛم٦م واهلل إيف، :اًمِمٞمخ

 ( 00:  01:  11. 727.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  09:  29. 727.واًمٜمقر اهلدى)

 افبـؽ بقاشطة بافتؼسقط بضاظة رشاء

 صمٛمـ ديٜم٤مر، آٓف سمخٛم٦ًم اًمٌٜمؽ ُمـ ؾمٞم٤مرة اؿمؽمي٧م أؾم٠مخؽ، أن أريد :اًم١ًمال

 آٓف سمًت٦م زم وسم٤مقمٝم٤م اًمثٛمـ سمٜمٗمس اؿمؽماه٤م ذه٥م هق ديٜم٤مر، آٓف مخ٦ًم اًمًٞم٤مرة

 ٓ؟ أو ضم٤مئز هذا هؾ ديٜم٤مر،

 -رسم٤م :اًمِمٞمخ

 -شمٗمّمٞمؾ هٜم٤مك هؾ :ُمداظمٚم٦م

 ش-وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل شمٗمّمٞمؾ، هٜم٤مك ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 ٕن اًمٓمري٘م٦م، هبذه يٌٞمع أن اإلؾمالُمل ًمٚمٌٜمؽ جيقز وٓ اًمٓمري٘م٦م، هبذه شمِمؽمي أن جيقز ٓ 

ٜمؽ، قمٜمد رطم٧م إذا ُمثالً  شمٗمّمٞمؾ، شمريد إذا هذه  أؿمؽمي أن أُريد آٓف أرسمٕم٦م أقمٓمٜمل ًمف ىمٚم٧م اًم

ف أرسمٕم٦م ؾم٠مقمٓمٞمؽ: ًمؽ ي٘مقل ؾمٞم٤مرة،  ٓ ًمؽ سمٞم٘مقل ُمٙمِمقف، رسم٤م هذا آٓف، مخ٦ًم وآظمذ ٓآ
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ٞمٕمؽ وٟمحـ اًمًٞم٤مرة ظمذ أن٧م ُروح ًمٙمـ رسم٤م، سم٠ميمؾ ُم٤م أن٤م رضم٤مل، أن٤م  ؿمق آٓف، سمخٛم٦ًم إي٤مه٤م سمٌٜم

 قمٜمٝم٤م؟ سمٞمؽمومٕمقا  اًمكم واًمّمقرة اًمقاىمٕم٦م اًمّمقرة سملم اًمٗمرق

 -ُمراسمح٦م آؾمؿ هَمػّموا :ُمداظمٚم٦م

 -اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م أجقة، :اًمِمٞمخ

 ( 00:  29:  70. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  71:  12. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  71:  12. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 حيزه مل ما بقع: افبـقك هبا تتعامؾ افتل ادحرمة افبققع صقر مـ

 افبائع

ـِ  ـَ  َرضُمؾ ىمَِدمَ : ىم٤َمَل  قُمَٛمرَ  اسْمـ قَم ٤مم ُِم ٤مَوُْمتُفُ  سمَِزْي٧ٍم، اًمِمَّ ًَ ـْ  وَم ـَ  ؾَم٤مَوَُمفُ  ومِٞمَٛم ٤مرِ  ُِم  طَمتَّك اًمتّجَّ

َب  سمِٞمَِدهِ  وم٠َمظَمْذُت - أْرَو٤ميِن  طَمتَّك وم٠َمْرسَمَحٜمِل َرضُمؾ إزَمَّ  ومََ٘م٤ممَ - ُِمٜمْفُ  اسْمتَْٕمتُفُ   َرضُمؾ وم٠َمظَمذَ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م، ٕرْضِ

ـْ  سمِِذَراقِمل ـُ  َزْيدُ  وم٢َمَِذا إًَِمٞمْفِ  وم٤َمًْمتََٗم٧مُّ  ظَمٚمِْٗمل، ُِم  وم٢َمِنَّ  َرطْمٚمَِؽ، إمَِم  حَتُقَزهُ  طَمتَّك شَمٌِْٕمفُ  ٓ: ومََ٘م٤مَل  صَم٤مسم٧ٍِم، سْم

ـْ  هَنَك ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ْٙم٧ُم - ذًمَِؽ  قَم ًَ  [-صحٞمح طمًـ]-َيِدي وم٠َمُْم

 اًمتل اًمرسمقي٦م اًمٌٞمقع سمٕمض ُمـ ُمـ هذا وم٠مجـ [:احلدي٨م قمغم ُمٕمٚمً٘م٤م إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 وصدق! ؟شاعمراسمح٦م سمٞمع» سمـ ,اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٌٜمقك اعمًَّمة – اًمٌٜمقك ُمٗمتق يًٛمٞمٝم٤م

 ش-اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م: »اًم٘م٤مئؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 (119. 2) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 افبـؽ حيقزها أن دون افبـؽ مـ بضاظة رشاء

 ـمٚم٥م قمغم سمٜم٤مءً  ؾمٞم٤مرات يِمؽمي إؾمالُمل سمٜمؽ-- اًمٌٜمقك ذم قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

: ومٞم٘مقًمقن إول، اًمت٤مضمر طمقزة ذم شمزال ٓ وهل ًمٚمزسمقن، اًمًٞم٤مرة وشم٤ٌمع اًمزسم٤مئـ

 وهل سمٞمع جمرد ومٞمٝم٤م شم٘م٤مسمض اًمٕم٘م٤مرات ومٛمثالً  إقمراف، طم٥ًم اًمٌْم٤مئع ذم اًمت٘م٤مسمض
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 قمغم طمتك اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمثؾ شُمَٕمّٛمؿ أن ومٞمّمٚمح ًمٚمٕم٘م٤مر شم٘م٤مسمض حيّمؾ ُم٤م ُمٙم٤مهن٤م ذم

 اًمٌْم٤مئع؟

 -اًمًٚمؿ سمٌٞمع وم٢محل٤مىمف اًمنموط، شمقومرت إذا يٛمٙمـ اًمٜمقع هذا :اًمِمٞمخ

 يمٞمػ؟ :ُمداظمٚم٦م

٤ٌَمع اًمًٚمؿ سمٞمع: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  -طم٤مرض همػم وهق اًمٌمء ُي

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 !ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ذم أؾمٚمػ ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق احلدي٨م، إمم أذت أن٧م يمَّم اعمٝمؿ ًمٙمـ 

 ش-ُمٕمٚمقم أضمؾ إمم ُمٕمٚمقم يمٞمؾ ذم ُمٕمٚمقم وزن ذم ومٚمٞمًٚمػ رء

 ضمداً  حمدودة ُمقاصٗم٤مهت٤م ؾمٞم٤مرة يم٤مٟم٧م إذا اًمًٞم٤مرة سمٞمع ذم يم٤من يمالُمؽ أن 

 يم٠منؽ أنؽ سمحٞم٨م اًمًٞم٤مرات، دُم٤َّمر يٕمٓمقه٤م اًمتل اعمقصٗم٤مت يمؾ-- ُم٤مريمتٝم٤م-- ُمقديٚمٝم٤م

 دمد ٓ آشمٗم٤مق، سمٕمد إًمٞمؽ اًمًٞم٤مرة حتي وطمٞمٜمَّم إؾم٤مس هذا قمغم ومتِمؽمي شمراه٤م

م ىمد يم٤من ُم٤م خي٤مًمػ وصٗم٤مً  هٜم٤مك  -اًمًٚمؿ يمٌٞمع يٙمقن ومٝمذا إًمٞمؽ ىُمدر

 ( 00:  29: 02.   798.  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00: 21: 21.   798.  واًمٜمقر اهلدى)

 افبـقك ضريؼ ظـ اخلارج مـ افؼاء

 أريد ًمق ـمٌٕم٤مً  سمس ُمٕمٝم٤م، اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ٓ ًمٚمٌٜمقك سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 سمالد قمغم أؾم٤مومر أن٤م أروح جم٤مل ذم ُم٤م اإلٟم٤ًمن أنف سمحٙمؿ اًمٌٜمؽ، ـمريؼ قمـ سمْم٤مقم٦م

 -أؿمؽمهي٤م سمٕمٞمدة

 ـمريؼ ُمـ اح٤مل مجع أو واًمٙم٥ًم إـمالىم٤ًم، اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -وطمدي٨م آي٦م ذيمرٟم٤م أن ُمنموقم٤ًم، اًمٙم٥ًم هذا جيٕمؾ ٓ ُمنموع، همػم



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   279 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 -أجقه :ُمداظمٚم٦م

ـْ : ﴿أي٦م :اًمِمٞمخ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [ * ﴿2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 ٟمٗم٤ًمً  أن واقمٚمٛمقا  وضمؾ، قمز اهلل اشم٘مقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف احلدي٨م

 يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م، ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م، رزىمٝم٤م شمٙمتٛمؾ طمتك متقت ًمـ

م  -اًمرزق ـمٚم٥م ذم شمًٚمٙمقٟمف اًمذي اًمٓمريؼ: سمٛمٕمٜمك اًمٓمٚم٥م ذم أمجٚمقا  ،شسم٤محلرا

 اعمٕم٤مُمالت يمؾ ٕبٞمح٧م اح٤مل ًمٙم٥ًم اًمرسمقي اًمتٕم٤مُمؾ هذا سم٢مسم٤مطم٦م ىمٞمؾ وًمق

 حمرُم٦م إؿمٞم٤مء هذه ويمؾ-- مخراً  يٕمٍمه عمـ اًمٕمٜم٥م وسمٞمع اخلٛمر، سمٞمع ٕبٞمح: اعمحرُم٦م

 -يمًٌف ذم وضمؾ قمز اهلل يت٘مل أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم وًمذًمؽ اإلؾمالم: ذم

 سملم اًمث٘م٦م وضمقد قمدم هق اًمالذقمٞم٦م، اًمقؾم٤مئؾ هذه يمؾ ؾم٥ٌم أن اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م

 -سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ اعمتٕم٤مُمٚملم اًمٜم٤مس

 ُم٤م يم٤من، سمٚمد أي ُمـ سمٌْم٤مقم٦م ي٠ميت أن يريد هذا أنف: واىمٕمٞم٤مً  ُمث٤مًٓ  ذيمرت أن أن٧م

 -آظمره إمم-- ويًتٚمؿ اًمٜم٘مد يدومع ي٤ًمومر أن سمٌْم٤مقم٦م ي٠ميت أن يريد ُم٤م يمؾ أنف يًتٓمٞمع

 أو ُمّمٜمع أو ُمٕمٛمؾ قمغم شمٕمرف شم٤مضمر طم٘م٤ًم، ُم١مُمٜم٤مً  رضمالً  أن ًمق اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م 

 وأطمًـ ُمٕمف اشمٗمؼ اًمت٤مضمر، ذاك إمم واطمدة ُمرة وذه٥م هق، قمٛمٚمف طم٥ًم قمغم شم٤مضمر

 -ًمف ُمٕم٤مُمٚمتف

 اًمزُمـ ُمع اقمت٘م٤مدي سمف، صم٘متف ًمف ًمٞمث٧ٌم ُم١مضماًل: يٕمٓمٞمف ُم٤م سمدل ٟم٘مداً  أقمٓم٤مه: سمٛمٕمٜمك 

 واؾمٓم٦م سمدون احل٤مل يٛمٌم ومراح اًمزُمـ ُمع ًمٙمـ وىم٧م، ؿمؽ سمال ي٠مظمذ راح وهذا

 -مت٤مُم٤مً  اًمٌٜمؽ

 ذم يقضمد أن قمـ ومْمالً  اعمًٚمٛملم سملم يقضمد ٓ إؾمػ ُمع هذا ُمثؾ ًمٙمـ 

 -اًمٙم٤مومريـ

 همٗمٚمٜم٤م ـم٤مح٤م طم٘مٞم٘م٦م أذه٤مٟمٜم٤م ذم دائَّمً  ٟمحي أن جي٥م: أىمقل ُمًٚمٛملم سمّمٗمتٜم٤م وٟمحـ

سمف اعم١مُمـ وضمدٟم٤م؟ ح٤مذا ظمٚم٘مٜم٤م؟ ح٤مذا: ي٘مقًمقا  اعمالطمدة اًمٜم٤مس: وهل قمٜمٝم٤م،  ذم ضمقا



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   210   اًمنما

، ُمثٚمَّم يمٛمف  قم٤ٌمدة شمٙمقن يمٞمػ يمذًمؽ، إُمر إن وضمؾ، قمز اهلل ًمٜمٕمٌد ظمٚم٘مٜم٤م ي٘مقًمقا

 اهلل؟

 -اهلل أطمٙم٤مم سم٤مشم٤ٌمع اهلل قم٤ٌمدة شمٙمقن إٟمَّم 

-- صمروة إمم-- همٜمك إمم-- وم٘مر إمم يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل ُم٤م اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هذه ذم إذاً  اًمٕمٌد 

 -وقم٤ٌمدشمف اهلل ـم٤مقم٦م إمم يٜمٔمر أن يٜمٌٖمل وإٟمَّم ُمِم٘م٦م، إمم-- شمٕم٥م إمم-- راطم٦م إمم

 -هب٤م ي٘مقم أن ومٕمٚمٞمف اًمٕم٤ٌمدة، هذه طمّمٚم٧م أو اًمٓم٤مقم٦م هذه طمّمٚم٧م وؾمٞمٚم٦م وم٠ٌمي 

 وم٤معمًٚمؿ اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد هق إقمَّمل أومْمؾ ُمـ مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمَّم ُمثالً  اٟمٔمر

 ي٠ًمل ُم٤م وًمده، قمـ-- أبقه قمـ-- أُمف قمـ-- زوضمتف قمـ ي٠ًمل اهلل ؾمٌٞمؾ ذم خيرج طمٞمٜمَّم

 ح٤مذا؟ طمٞم٤مشمف، قمـ وٓ

 -وضمؾ قمز اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ذًمؽ يمؾ سم٤مع ٕنف

 سم٤مًمقؾم٤مئؾ ٟمٗمٙمر ُم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م، وقمِمٜم٤مه٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه أطميٟم٤م ٟمحـ وم٢مذا 

 اًم٘مٜم٤مقم٦م: »ىمٞمؾ وىمديَّمً  سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، ي٘مٜمع اعمًٚمؿ ٕنف اح٤مل: إًمٞمٜم٤م دمٚم٥م اًمتل اًمالُمنموقم٦م

 -ـمٞم٥مش- يٗمٜمك ٓ يمٜمز

 أيمثر اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم مج٤مهػم أذه٤من قمـ هم٤مئ٦ٌم هل ذقم٤مً  اًمٌدهٞم٦م، احل٘مٞم٘م٦م هذه

 -يم٤مًمٙمٗم٤مر هؿ اح٤مل مجع ـمري٘م٦م طمٞم٨م ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم

 !أيمؼم اهلل :ُمداظمٚم٦م

 -ٓ طمالل؟ أو طمرام اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ ذم اًمٙمٗم٤مر هؾ: أقمٜمل :اًمِمٞمخ

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿وضمؾ قمز ىمقًمف ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم دُمٖمٝمؿ وضمؾ قمز اهلل  ِذي  ٓ اًمَّ

  ُي١ْمُِمٜمُقنَ 
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ  احْلَؼر  ِدي

ـَ  ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمتَّك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  اجْلِ  [-29:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

ُُمقنَ  َوٓ: ﴿اًمِم٤مهد مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ  ذم ُم٤م اًمٞمقم اًمٙمٗم٤مر ،[29:اًمتقسم٦م﴾ ]َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ

ُم٤مً  يٕمرومقن ُم٤م سمؾ طمالل، قمٜمدهؿ يمٚمف طمرام، اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ  وإٟمَّم طمالًٓ، وٓ طمرا



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   212 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 اعمًٚمٛملم، ًمدى قمزيز هق ُم٤م يمؾ قمٚمٞمٝمؿ ه٤مٟم٧م وًمذًمؽ دب:و ه٥م مم٤م اح٤مل امجع

 حتّمٞمؾ-- اح٤مل حتّمٞمؾ ُم٤مذا؟ ؾمٌٞمؾ ذم أقمراوٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ه٤مٟم٧م ُمٜمٝمؿ، اًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م

 -آظمره إمم وو-- اًم٘مقة

 هل أجْم٤مً  هل اًمتل اًمٕم٤مدي٦م اًمٔمقاهر ُمـ فم٤مهرة ذم وًمق اًمٙم٤مومر، ُيِم٤مسمف ٓ اعمًٚمؿ 

 -اعمًٚمٛملم مج٤مهػم قمٜمٝم٤م همٗمؾ اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ

 -اعمقوقع أصؾ قمـ ٟمْمٞمع أن ظمِمٞم٦م اعمقوقع هذا ذم أتقؾمع أن أن ُأريد وٓ 

 ُمٗمنة أقمتؼمه٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم أن أذيمر أن ُأريد

ـْ : ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ [ * ﴿2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  طَمٞم٨ُْم  ُِم

٥ُم  ٓ ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ يم٤من: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم واحلدي٨م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 اهلل: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ، ه٤مت: ىم٤مل ديٜم٤مر، أخػ أىمروٜمل: ًمف وىم٤مل رضمؾ ومج٤مءه همٜمل، رضمؾ

 ش-اًمِمٝمٞمد اهلل: ىم٤مل اًمِمٝمٞمد، ه٤مت: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ،

 اًمٖمٜمل قمـ شم٘مقًمقا  راح أن شمًٛمٕمقهن٤م اًمتل اًم٘مّم٦م ٟمٔمريمؿ، ُأخٗم٧م أريد وم٠من٤م

 -دراويش مج٤مقم٦م ه١مٓء اعمًت٘مرض اًمٗم٘مػم وقمـ اعم٘مرض

 رسمٜم٤م يمٞمػ اًم٘مّم٦م هن٤مي٦م ؿمقومقا  هل طمٙم٤ميتف، ُمثؾ ٟمّمٌح أن ٟمريد ًمق ٟمحـ: يٕمٜمل 

 ُمث٘مٗملم ًمٙمٜمف دراويش، قمٜمده ُم٤م طم٤مهلؿ يٕمدوا اًمذي يٕملم وُم٤م اًمدراويش، يٕملم

ء واًمٌٞمع اًمتج٤مرة أصقل وُمتٕمٚمٛملم  -ُمٕمؽمو٦م مجٚم٦م هذه آظمره، إمم وو-- واًمنما

 اًمقوم٤مء، يقم قمغم وشمقاقمدا اهلل، إٓ يمٗمٞمؾ وٓ ؿمٝمٞمد ٓ ديٜم٤مر، أخػ ٟم٘مده اعمٝمؿ،

 -يٕمٜمل يت٤مضمر اح٤مل، هبذا يْم٤مرب وراح اًمٌحر ريم٥م واًمرضمؾ

ًمػ ويًٚمٛمف اًمٌٚمد إمم يٕمقد اؾمتٓم٤مع ُم٤م اًمرضمؾ اًمقوم٤مء يقم ضم٤مء   ومٕمؾ؟ ومَّمذا ديٜم٤مر، ٕا

 -ؾمجٜمٝم٤م وأطمًـ ديٜم٤مر، أخػ ومٞمٝم٤م ودك ٟم٘مره٤م، وأطمًـ وٟم٘مره٤م ظمِم٦ٌم أظمذ

 ورُمك ؿمٝمٞمدي، يمٜم٧م وأن٧م يمٗمٞمكم يمٜم٧م أن٧م مهللا: اًمٌحر ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء صمؿ 

 !اًمٞمقم؟ ٟمحـ هذه ٟمٕمٛمٚمٝم٤م اًمٌحر، إمم اخلِم٦ٌم



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   212   اًمنما

 !ؿمٞمخ ي٤م جم٤مٟملم---  :ُمداظمٚم٦م

 طمديثل ًمٞمس ٟمٌقي، طمدي٨م هذا أنف سم٤مًمٙمؿ ذم يٙمقن أنف وأرضمق -جم٤مٟملم :اًمِمٞمخ

 -اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م طمدي٨م أن٤م،

 ؿم٤مـمئ إمم اخلِم٦ٌم ي٠مظمذ سم٠من اعمقج ي٠مُمر ىمدرشمف سمقاؾمع وضمؾ قمز اهلل أن اعمٝمؿ،

 -اعمحًـ اعم٘مرض اًمرضمؾ

 أنف ٟمٔمره ًمٗم٧م ًمٙمـ اعمديـ، ًمٞمًت٘مٌؾ اعمقج اًمٞمقم ذم ظمرج اعمحًـ اًمرضمؾ 

 ذه٥م، ديٜم٤مر أخػ وازٟمف، هل وم٢مذا قمٚمٞمٝم٤م، يده ُمد اخلِم٦ٌم، هبذه شمتالقم٥م اعمقضم٦م

 -اًمرضمؾ شمٕمج٥م ديٜم٤مر، إًمػ اهن٤مرت يمنه٤م اًمٌٞم٧م، قمغم أظمذه٤م

 هق ُم٤م هذا اٟمٔمر ومٕمؾ، ُم٤م ودم٤مهؾ سمٚمده إمم يٕمقد أن ًمٚمٛمديـ َينَّ  رسمٜم٤م سمٕمد ومٞمَّم 

 ح٤مذا؟ قم٤مىمؾ، هذا جمٜمقن

 وومٞمٝم٤م ظمِم٦ٌم أخ٘مل يمٞمػ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، اًمٙمقٟمٞم٦م ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ ومٕمالً  ومٕمؾ أنف قمرف ٕنف

 هٞمؽ؟ وٓ ظم٤مئػ يٙمقن ؾمقف اإلٟم٤ًمن ممت٤مز سمريد ًمق اًمٌحر، ذم ديٜم٤مر أخػ

 -سم٤مح٤مئ٦م ُم٤مئ٦م ٟمْمٛمـ ُم٤م: ًمؽ ي٘مقًمقا  اعمٛمت٤مز اًمؼميد---  :ُمداظمٚم٦م

 اهلل قمغم اًمتقيمؾ ىمقة ًمٙمـ يٕمٛمؾ، ُم٤مذا قم٤مرف ومٝمق اعم٘مّمقد، هق، هذا :اًمِمٞمخ

 ٟمٗمًف قمغم سمٜمٗمًف ؿمٝمد هق وًمذًمؽ اًمٕم٘مالء: يٗمٕمٚمف ٓ ُم٤م يٗمٕمؾ أن قمغم محٚمتف اًمتل هل

 -أخٗملم ص٤مروا ديٜم٤مر أخػ وٟم٘مده اعم٘مرض اًمٖمٜمل إمم وضم٤مء ومٕمؾ، ُم٤م ومتج٤مهؾ

-- ص٤مومٞم٦م ىمٚمقب- شم٘مع أؿمٙم٤مهل٤م قمغم اًمٓمٞمقر إن: هٜم٤م يتح٘مؼ اعمثؾ اٟمٔمروا ًمٙمـ 

 -إًمٞمف سمح٤مضم٦م ٟمحـ اًمذي هذا ىمقي، سم٤مهلل إيَّمن

 اخلِم٦ٌم ىمٌض رآه ُمـ همٜمل، ُمع اًم٘مّم٦م هذه ُمثؾ ضمرت اًمٞمقم ُمٜم٤م واطمد ًمق 

 --اًمث٤مين إًمػ ي٠مظمذ هذا؟ ُم٤م أخػ، ومٞمٝم٤م ويقضمد وؿم٘مٝم٤م

 -إزم اهلل ؾم٤مىمف رزق هذا: ٟم٘مقل! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   217 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 أن٤م واهلل أنف: ي٘مقل أن إٓ وؾمٕمف ُم٤م اًم٘مّم٦م، هذه ُمـ اًمدائـ ومتٕمج٥م ه٤مه، :اًمِمٞمخ

 -- أتٞم٧م ُم٤م وح٤م ٓؾمت٘م٤ٌمًمؽ، وظمرضم٧م اؾمتٌٓم٠متؽ اًمٞمقم هذاك

 ىم٤مل ديٜم٤مر، أخػ ووضمد ويمنه٤م اًمٌٞم٧م قمغم أظمذه٤م وأنف اخلِم٦ٌم، ىمّم٦م ًمف طمٙمك

 ضم٤مب ويمٞمػ اًمقىم٧م، قمٚمٞمف و٤مق أنف يمٞمػ ًمف طمٙمك هٞمؽ، ىمّمتل أن٤م واهلل: ًمف

: ًمف ىم٤مل آظمر، إمم-- اهلل قمغم وشمقيمؾ اًمٌحر، ذم ورُم٤مه٤م ديٜم٤مر إًمػ ومٞمٝم٤م َوَدكَّ  اخلِم٦ٌم

 -قمٜمؽ اهلل ورم ىمد: ًمف وىم٤مل ديٜم٤مر إًمػ ًمف رضمع ُم٤مًمؽ، ذم ًمؽ اهلل سم٤مرك

 -آظمر ؿم٤مهد ويتٚمقه ؿم٤مهد هذا أن: أىمقل أن٤م

 ًمٙمؾ طم٤مضم٦م ذم ُم٤م اهلل قمغم وُمٕمتٛمديـ ذقمل يٙمقن شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ذم اعمًٚمٛمقن ح٤م

 ٓ؟ أو صح سمٜمؽ، اؾمٛمف ؿمٞمًئ٤م يٕمرومقا  ُم٤م آسم٤مؤٟم٤م يٛمٙمـ اًمٙمٗم٤مر، هب٤م ضم٤مء اًمتل اًمقؾم٤مئؾ

 -اًمتٕم٤مُمؾ وهذا اًمّمٗم٤مء هذا ذم يٕمٞمِمقا  يٕمٞمِمقن؟ يم٤مٟمقا  يمٞمػ ـمٞم٥م

 ممـ رضمؾ هق سمٞمٜمَّم: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل: مت٤مُم٤مً  هذه شمِمٌف صم٤مٟمٞم٦م ىمّم٦م

 اؾمؼ: ًمٚمًح٤مب ي٘مقل اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمع إذ إرض ُمـ ومالة ذم يٛمٌم ىمٌٚمٙمؿ

 أرض اؾمؼ» ًمٚمّمقت، ُمٓمٞمٕم٤مً  هٙمذا شَمَقضّمف هٙمذا، ُم٤مر يم٤من اًمًح٤مب ،شومالن أرض

 اًمًَّمء، ُمـ صقت ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م قمٛمرٟم٤م طمٙم٤ميتٜم٤م، ُمثؾ هق إرض ذم---  هذا ،شومالن

 -ُمٕمجزة هذه

 يٗمرغ اًمًح٤مب وإذ ؿمقي٦م ؾمٞمّمػم؟ ُم٤مذا يرى أن يريد اًمًح٤مب ُمع ُمٌم

 يًٚمؿ سم٤معمٙمٜم٤مش، يٕمٛمؾ رضمالً  ومٞمجد قمٚمٞمٝم٤م يٓمؾ سمًت٤من، قمغم طمدي٘م٦م قمغم ُمِمحقٟمف

 هق ُم٤م: وم٠ًمخف إرض، هذه قمـ همري٥م رضمؾ يرى يتٕمج٥م اًمًٌت٤من ص٤مطم٥م قمٚمٞمف،

 اًمًح٤مب ؾمخر اهلل أنف اًمرضمؾ وقمرف ًمف، حيٙمل اًمٌٚمد؟ هذه إمم سمؽ أتك اًمذي

 ًمؽ ؾمخر أن اهلل ُمـ اعمٕمجزة هذه اؾمتح٘م٘م٧م سمَّم أنف: وم٠ًمخف اًمًٌت٤من، هلذا ًمألرض

 إرض هذه قمٜمدي ًمٙمـ أدري، وٓ اهلل، قم٤ٌمد ُمـ قمٌد أن٤م واهلل: ًمف ىم٤مل اًمًح٤مب،

 قمغم أنٗم٘مف ىمًؿ إرض، إمم أقمٞمده ىمًؿ: أىم٤ًمم صمالصم٦م أضمٕمٚمٝم٤م صمؿ أطمّمده٤م صمؿ أزرقمٝم٤م

 ُم٤مذا هذا، هق: ًمف ىم٤مل واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء قمغم سمف أتّمدق وىمًؿ قمٞم٤مزم، وقمغم ٟمٗمز

 -اًمًح٤مب ًمؽ اهلل ؾمخر اًمذي اًم٥ًٌم هق هذا: يٕمٜمل! هذا؟ ُمـ أطمًـ شمريد
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ـْ  َوَيْرُزىْمفُ : ﴿اًمٙمريٛم٦م ًممي٦م حت٘مٞمؼ ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ حَيَْت

 -اؾم٠مل شمٗمْمؾ اٟمتٝمٞم٧م، أن٤م أن[- 7:اًمٓمالق]

 -قم٤مومٞم٦م أخػ يٕمٓمٞمؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 -يٕم٤مومٞمؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 واطمد يٕمٜمل يٕمٜمل، ومٞمف شمتٙمٚمؿ اًمذي احلدي٨م ذم اًمِمٞمخ ؾمٞمدي ي٤م أؾم٠مخؽ :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ إٓ يٕمٓمٞمف[ أطمد ٓ] أطمد ُمـ ي٠مظمذ ىم٤مدر ُمش سمح٤مضم٦م، ًمٙمـ شمٗمْمٚم٧م، ُم٤م ُمثؾ وم٘مػم

 يٕمٜمل؟ رء أجْم٤مً  ومٞمف اًمٗم٘مػم قمغم يٕمٜمل هذا ومٝمؾ اًمٌٜمؽ، ـمريؼ

 -ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 هذا؟ همػم ُمٜمٗمذ  ومٞمش ُم٤م يٕمٜمل، ومٞمش ُم٤م هق :ُمداظمٚم٦م

ـْ : ﴿اعمٜمٗمذ :اًمِمٞمخ َ  َيتَِّؼ  َوَُم  [-2:اًمٓمالق﴾ ]اّللَّ

 -رأؾم٤مً ---  اهلل هق ًمٙمـ اهلل اشم٘مك :ُمداظمٚم٦م

 واًمٕمٓمش؟ اجلقع ُمـ ُم٤مت رضمالً  ؾمٛمٕم٧م هؾ سمٚمدك ذم هٜم٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 -ٓ :ُمداظمٚم٦م

 --اًميورة أجـ إذاً  ه٤مه، :اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمؾ، يت٘مدم اًمٕمٚمؿ ديٜمٜم٤م، قمـ سمٕمٞمديـ سٟم٤م ٟمحـ أن طمٚمٛمل، أبق ي٤م ُمِمٙمٚمتٜم٤م

 اًمٓمريؼ، يدرس رء يمؾ ىمٌؾ اًمّمحراء، هبذه ٕرض ي٤ًمومر أن يريد اًمقاطمد: يٕمٜمل

ٌَّد اًمٓمريؼ قمـ ي٠ًمل ـُمُرق قمدة ومٞمٝم٤م يٙمقن ىمد  إمم وو-- اًم٘مري٥م اًمٓمريؼ وقمـ اعمَُٕم

 -اًمٕمٛمؾ سمٕمديـ اًمٕمٚمؿ رء يمؾ ىمٌؾ آظمره،

 يٙمقن: إُمر وٟمتٞمج٦م ضمٝمالء، ضم٤مهٚمٞم٦م ذم ٟمٕمٞمش ُمًٚمٛملم، اًمٞمقم سمّمٗمتٜم٤م ٟمحـ 

 ح٤مذا؟ ٟمحرم، وٓ ُٟمَحٚمرؾ ٓ اًمٙمٗم٤مر، قمٛمؾ أمحد أبق أظمقٟم٤م ُمع آٟمٗم٤مً  ٟمحٙمل ُمثٚمَّم قمٛمٚمٜم٤م

 !طمٚمٛمل أب٤م ي٤م ُم١ماظمذة وٓ وم٤مٔن واحلالل، احلرام ٟمٕمرف ُم٤م ٕنف
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 -شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م

 طمًـ؟ ىمرض وًمق ُمده، أطمد وٓ وومالن ومالن سم٤مب ـمرق وم٘مػم رضمؾ: شم٘مقل أن٧م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ح٤مذا؟ ٓ،: ٟم٘مقل اًمٌٜمؽ؟ ُمـ يديـ جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 اًمٙمالم؟ ُمٗمٝمقم اًمرسم٤م، ُي١ميمِؾ واًمذي اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمذي سملم ومرق ذم ُم٤م ٕنف

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ش-وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٕمٜمل

 ًمٚمٗم٘مػم جيقز ومال وًمذًمؽ سم٤مهلل: واًمٕمٞم٤مذ اًمٚمٕمـ يِمٛمٚمٝم٤م سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ اًمتل هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ومٙمؾ 

 ُمـ أؾمت٘مرض أن وم٠مريد طمًٜم٤ًم ىمرًو٤م ُي٘مروٜمل أطمًدا ُأٓىَمل وُم٤م ُم٤مل إمم سمح٤مضم٦م أن٤م: ي٘مقل أنف

ٜمؽ: ٜمؽ ُيَِمٖمرؾ اًمذي هق ٕنف اًم ٜمؽ، ُيَِمٖمرؾ هق سم٤مؾمت٘مراوف سم٘مروف، اًم  أومم سم٤مب وُمـ اًم

 -دم٤مرهتؿ شمقزيع أضمؾ ُمـ يتٕم٤مُمٚمقا  ًمٙمـ وم٘مراء، ُم٤مهؿ يتٕم٤مُمٚمقا  اًمذي اًمتج٤مر

 اهلل، أؾمتٖمٗمر: ي٘مقل ،شوُمقيمٚمف اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »وم٘مط احلدي٨م هذا شمذيمر إذا وم٤معمًٚمؿ

 -قمٓمِم٤مً  وٓ ضمققم٤مً  ٓ أُمقت راح ُم٤م أن٤م

ُمقر و٤مىم٧م ًمق: ؿمٞمئ٤ًم أىمقل أن٤م   رء ومٞمٝمؿ اعمًٚمٛملم يم٤من ُمٝمَّم ٕنف شمّمؾ: ًمـ شمّمؾ، ومل ٕا

صدىم٤مء، واجلػمان واإلظمقان اجلػمان ُمع اًمتٕم٤مون وقمدم واًمِمح اًمٌخؾ ُمـ  سم٤مًم٘مرض وًمق وٕا

ٞمئ، اًمقصػ هبذا وصٗمٜم٤مهؿ يمٜم٤م ُمٝمَّم احلًـ،  -ظمػم ومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس ذم يزال ٓ اًم

ُمقر دارت ًمق: أىمقل أن٤م وًمٙمـ   ُمـ سمٓمريؼ إٓ اًمٕمٞمش ًم٘مٛم٦م اًمٗم٘مػم هذا وضمد ُم٤م ٕا

ٞم٤من ومروٞم٦م: ًمٙمـ ُمًتحٞمؾ، وهذا ـمري٘ملم،  -اًمِمديد وإصمٛمٝم٤م اًمرسم٤م قم٘مقسم٦م ًٌم

ُمر دار ًمق  ت٘مرض سملم ٕا  ؿم٤من ُمـ سمس اًمرسم٤م، ُمـ ًمف أهقن اًمنىم٦م ينق، وسملم سم٤مًمرسم٤م ًي

 -رضورة قمـ أجش؟

الم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم وىمع   -رىمٞمؼ قمٌد وُمٕمٝمؿ أؾمٞم٤مد ؾمٗمر، ذم يم٤مٟمقا  مج٤مقم٦مً  أن اًًم
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 ؿم٤مف ُم٤م ضم٤مع، اًمٕمٌد قمٚمٞمف، يًٚمٛمقا  اًمرؾمقل قمٜمد وذهٌقا  اعمديٜم٦م دظمٚمقا  إؾمٞم٤مد 

 اًمًٌت٤من ص٤مطم٥م ضم٤مء وي٠ميمؾ، اًمتٛمر هذا ُمـ ي٘مٓمػ وص٤مر سمًت٤من دظمؾ إٓ طم٤مًمف

 ينق وص٤مر أريض دظمؾ هذا: ًمف وىم٤مل اًمرؾمقل، قمٜمد إمم وضم٤مسمف قمٚمٞمف، اًم٘مٌض أخ٘مك

! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مل هٙمذا؟ ومٕمٚم٧م أن٧م ح٤مذا: هذا اًمٕمٌد اًمرؾمقل ؾم٠مل متري، ُمـ

 وإٓ ضم٤مئٕم٤ًم، يم٤من إذ أـمٕمٛمتف إٓ: »ًمف ىم٤مل اًمًٌت٤من ص٤مطم٥م إمم وَم٤مًمَتٗم٧م ضم٤مئٕم٤ًم، يمٜم٧م

 ش-قمٜمف ومٕمٗم٤م ضم٤مهاًل، يم٤من إذ قمٚمٛمتف

 -اًمٕمٚمؿ قمغم قمٛمٚمٜم٤م ٟمَُٓمٌّؼ ٟمروح ذًمؽ وسمٕمد ٟمتٕمٚمؿ، أن جي٥م رء يمؾ ىمٌؾ ومٜمحـ وًمذًمؽ

 -أبداً  إؾمالُمٞم٦م طمٞم٤مة هل ُم٤م سمٞمع هذا ي٘م٤مل، يمَّم ؾمٌٝمٚمال هٙمذا رء أيَّ  أُم٤م 

 طمالل؟ أنف أومتك ؿمٞمخ ُمـ يمؿ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ هذا ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

ق ٓ ٟمحـ :اًمِمٞمخ  -سم٤مٕؾمَّمء إٓ سمريٓم٤مين سمٜمؽ وسملم إؾمالُمل سمٜمؽ سملم ُٟمَٗمرر

ؾمؿ، ُمـ إذاً  اًمٗم٤مئدة ُم٤م ٜمؽ هذا ٓا  -اإلؾمالم سم٤مؾمؿ يٕمٜمل سمس ًمٚمّمٞمد، وم٘مط اإلؾمالُمل اًم

 ينمسمقن أُمتل قمغم زُم٤من ؾمٞم٠ميت: »ىم٤مل أنف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُمٕمجزاشمف ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل

ع اًمزُم٤من، هق هذا ،شاؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمر ٟمس يًٛمقا  اًمراىمع، قمغم اخلرق وسمِتََقؾمُّ  اًمدَّ

ىمص ٓت واًمرَّ  اًمروطمٞم٦م، اعمنموسم٤مت اعمًٙمرة اعمنموسم٤مت يًٛمقا  مجٞمٚم٦م، ومٜمقٟم٤ًم اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ؤا

 -- ؿم٤مسمف وُم٤م ويًٙمك، يمثػمة وأخٗم٤مظ

 ( 00: 22: 21. 807. واًمٜمقر اهلدى)

 (  00: 11: 21. 807. واًمٜمقر اهلدى)

 افبـقك ضريؼ ظـ افسقارات رشاء صقر مـ صقرة

ء اًمٌٜمقك أطمد ي٘مقم :ُمداظمٚم٦م  سم٠من قمٚمًَّم  ؾمٕمره٤م، ُمـ سم٠مطمًـ وشمٌٞمٕمٝم٤م ؾمٞم٤مرات سمنما

ئٝم٤م شم٘مقم وهل اًمٌٜمؽ، ذم ُمقضمقدة همػم اًمًٞم٤مرة  -اإلٟم٤ًمن رهم٦ٌم قمغم سمٜم٤مء سمنما

 -يمٚمٝم٤م اعمٕم٤مُمٚم٦م جيقز ُم٤م :اًمِمٞمخ

 (00:27:11( .1) راسمغ ومت٤موى)



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   217 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 افتاجر يشسهيا ثؿ ؾقشسهيا افبضاظة ؾاتقرة فؾبـؽ افتاجر يؼدم

 فؾبـؽ ربح بزيادة افبـؽ مـ

 ي٘مدم اًمٌٜمؽ أن ذم اًمٌٜمقك، هذه ذم ُم٠ًمخ٦م قمٜمدي شم٤مين ًمؽ أىمقل أن٤م أجقه، :اعمٚم٘مل

 اًمكم اإلٟم٤ًمن يًدد صمؿ ويًدد، اًمٗم٤مشمقرة، ىمٞمٛم٦م اًمٌٜمؽ يدومع صمؿ ًمٌْم٤مقم٦م وم٤مشمقرة إًمٞمف

 -ؿمٝمقر صمالصم٦م ذم اعم٘مدم اًمٌٜمؽ رسمح قمٚمٞمٝم٤م زائداً  ًمٚمٌٜمؽ اًمٌْم٤مقم٦م ىمٞمٛم٦م هذه دومع

 -اًمرسم٤م صقر ُمـ صقرة هذه :اًمِمٞمخ

 ( 00:  07: 19.   179.  واًمٜمقر اهلدى)

 افبـؽ ضريؼ ظـ بافتؼسقط شقارة رشاء حؽؿ

 إرسمٕملم،[ ُمـ سم٠ميمثر] زم سم٤مقمٝم٤م صمؿ [سم٠مرسمٕملم] اًمًٞم٤مرة اؿمؽمى [اًمٌٜمؽ] :ُمداظمٚم٦م

 اًمزي٤مدة؟ ومحٙمؿ

 اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل :اًمِمٞمخ

 قمز رسمٜم٤م شصمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م

 احلالل، اًمذسمٞمح٦م احلٞمقاٟم٤مت ؿمحقم اًمٞمٝمقد قمغم طمرم احلدي٨م هذا يِمػم يمَّم وضمؾ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل طمٞمٜمَّم هذا ُمـ رء إمم اًم٘مرآن ذم وأؿم٤مر ـَ  ُِم ِذي  َه٤مُدوا اًمَّ

ُْمٜم٤َم ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  اهلل طمٙمؿ قمغم اًمٞمٝمقد يّمؼم ومٚمؿ[ 210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

 إوقمٞم٦م،-- اًمٙمٌػمة اًمْمخٛم٦م سم٤محلٚمؾ وذوسمقه٤م اًمِمحقم أظمذوا ومٕمٚمقا؟ ومَّمذا هذا،

 سمقؾمقؾم٦م أو وسمٔمٜمٝمؿ اًمٓمٌٞمٕمل، اًمِمٙمؾ همػم ؿمٙماًل  وم٠مظمذت حتتٝم٤م اًمٜم٤مر وم٠موىمدوا

 آظمر، ؿمٙماًل  أظمذ ٕنف حمرًُم٤م: ؿمحًَّم  يمقٟمف قمـ ظمرج أن اًمِمحؿ أن هلؿ اًمِمٞمٓم٤من

٤ًٌم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًم٧ًٌم، يقم ٓطمتٞم٤مهلؿ ًمٕمٜمقا  يمَّم اًم٥ًٌم هلذا ومٚمٕمٜمقا   شم٠مدي

 اهلل طمرم ُم٤م واؾمتحٚمقا  اًمٞمٝمقد ومٞمف اطمت٤مل ومٞمَّم ٟم٘مع ٓ أن اعمًٚمٛملم ُمٕمنم ٟمحـ ًمٜم٤م

 – ذوسمقه٤م: أي – ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ»: احلٞمؾ سم٠مدٟمك

 -شصمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طمرم إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا 



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   218   اًمنما

 سم٤مًمِمٙمٚمٞم٤مت هيتؿ ٓ أنف سمف اعمتٛمًٙملم قمغم اهلل ٟمٕمٛم٦م ومت٤مم يمَّمًمف ُمـ واإلؾمالم

 اهلل ًمٕمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٕمل شمذيمرون مجٞمًٕم٤م وًمٕمٚمٙمؿ وأصم٤مر، سم٤معم٘م٤مصد هيتؿ وإٟمَّم

 ٓ وهق اًمٜمٙم٤مح، شمٌٞمح اًمتل اًمنميٕم٦م فمقاهر اؾمتٖمؾ ٕنف ح٤مذا؟ شًمف واعمحٚمؾ اعمحٚمؾ

 أب٤مطمقا  اًمٕمٚمَّمء سمٕمض أن ُمع شًمف واعمحٚمؾ اعمحٚمؾ اهلل ًمٕمـ»: وم٘م٤مل اًمٜمٙم٤مح، ي٘مّمد

 ٟمٔمروا ٕهنؿ ح٤مذا؟ ًمف، واعمحٚمؾ اعمحٚمؾ قمغم اًمِمديد اًمٚمٕمـ هذا رهمؿ اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح

ة ومقزم ًمٚمِمٙمؾ  اعمٓمٚم٘م٦م واًمزوضم٦م اعمحٚمؾ ُمـ ويمؾ ؿمٝمدوا، واًمِمٝمقد ُمقاومؼ اعمرأ

 ًمٞمس اًمٜمٙم٤مح هذا ُمـ اعم٘مّمقد أن يٕمٚمٛمقن مجٞمًٕم٤م وًمٙمٜمٝمؿ واوم٘م٧م، أجًْم٤م هل سم٤مًمثالصم٦م

ـْ ﴿: سم٘مقًمف إًمٞمف وضمؾ قمز اهلل أؿم٤مر اًمذي اًمٜمٙم٤مح هق ـْ  ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَؼ  َأنْ  آَي٤مشمِفِ  َوُِم  ُِم

ُٙمؿْ  ًِ ُٙمٜمُقا  َأْزَواضًم٤م َأنُٗم ًْ ةً  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ  إًَِمٞمَْٝم٤م ًمَِت  [-22:اًمروم﴾ ]َوَرمْح٦َمً  َُمَقدَّ

 إمم ٟمٔمر وإٟمَّم اًمِمٙمؾ، إمم يٜمٔمر مل ًمف واعمحٚمؾ اعمحٚمؾ ًمٕمـ طمٞمٜمَّم ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل

 طمٙمؿ قمغم اطمتٞم٤مل ومٗمٞمف إول، ًمزوضمٝم٤م صمالصًم٤م اعمٓمٚم٘م٦م حتٚمٞمؾ اًم٘مّمد؟ هق ُم٤م اًم٘مّمد،

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمنْ ﴿: ىم٤مل اًمذي وضمؾ قمز اهلل هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم ﴾ هَمػْمَ

 هذا يم٤من ح٤م ًمٙمـ إًمٞمٝم٤م، ًمٞمًٙمـ: يٕمٜمل إول، اًمزوج ٟمٙمح٧م يمَّم[ 270:اًمٌ٘مرة]

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أبٓمٚمف وضمؾ قمز اهلل طمرم ُم٤م حتٚمٞمؾ ٕضمؾ اًمٜمٙم٤مح

 ًٓ  -شًمف واعمحٚمؾ اعمحٚمؾ اهلل ًمٕمـ»: وم٘م٤مل ذًمؽ قمغم اعمتٕم٤موٟملم وًمٕمـ سم٤مشًم٤م إسمٓم٤م

 ُمًتٕم٤مر: شمٞمس اعمًتٕم٤مر، سم٤مًمتٞمس: اعمحٚمؾ اًمٓمريٗم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم وؾمٛمك

 قمز اهلل أطمٙم٤مم قمغم آطمتٞم٤مل أن ٟمٕمٚمؿ---  احلدي٨م هذا ُمـ ومٜمحـ زوضًم٤م، ًمٞمس ٕنف

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هنك وىمد اًمٞمٝمقد، أقمَّمل وُمـ اًمٞمٝمقد ؿمٞمؿ ُمـ ٕنف حمرم: وضمؾ

 ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ»: اًمٌخ٤مري طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل قم٤مًُم٤م هنًٞم٤م هبؿ آؾمتٜم٤من قمـ

 -شًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذارع وذراقًم٤م سمِمؼم ؿمؼًما  ىمٌٚمٙمؿ

: هب٤م اعم٘مّمقد أن أبًدا إٟم٤ًمن قمغم شمِمٙمؾ ٓ قمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اًمّمقرة ومٝمذه

 هق اًمذي هذا أن يٕمٚمؿ إٟم٤ًمن يمؾ ٕن اًمرسم٤م: ُمـ وضمؾ قمز اهلل طمرم ُم٤م اؾمتحالل

 صمالصملم أىمروٜمل: ًمف وىم٤مل همٜمل إمم ضم٤مء ًمق أخػ، سمثالصملم ٟم٘مًدا صمٛمٜمٝم٤م ؾمٞم٤مرة إمم سمح٤مضم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   219 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 شمقومٞمٝم٤م أن سمنمط ًمٙمـ أخػ صمالصملم أىمروؽ: ًمف وم٘م٤مل اًمًٞم٤مرة، هذه ٕؿمؽمي أخػ

 -رسم٤م هذا سم٠من إٟم٤ًمن يِمؽ ٓ أخػ، أرسمٕملم ؾمٜم٦م سمٕمد إي٤مي

 أن٧م: ًمؽ ي٘مقل اًمٖمٜمل هذا: آٟمًٗم٤م أن٧م ىمٚم٧م يمَّم شمتٖمػم اًمّمقرة أن ًمٙمـ! ـمٞم٥م

 ُم٤م أخػ، أرسمٕملم اًمثٛمـ أن٧م شمٕمٓمٞمٜمل قمٜمؽ، صمٛمٜمٝم٤م أدومع وأن٤م اًمًٞم٤مرة وظمذ اذه٥م

 طمرم ُم٤م قمغم وآطمتٞم٤مل واًمدوران اًمٚمػ ؾمقى أبًدا ومرق ٓ وهذا؟ هذا سملم اًمٗمرق

 أخػ، سمثالصملم ٟم٘مًدا اًمًٞم٤مرة هذه: ًمؽ ىم٤مل اًمنميم٦م ص٤مطم٥م أن ًمق: ٟم٘مقل ٟمحـ سمؾ اهلل،

 إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم رسم٤م آٓف وم٤مًمٕمنمة أخًٗم٤م أرسمٕملم ُمٜمؽ وأظمذ أخػ، أرسمٕملم وسم٤مًمت٘مًٞمط

 -طمقهل٤م دٟمدٟم٧م أن٤م صمؿ ذيمرهت٤م أن٧م اًمتل ًمٚمّمقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم وإطمرى وم٤ٌمٕومم

 اًمٕمٚمَّمء ًمٌٕمض ومت٤موى قمغم سمٜم٤ًمء احل٤مرض اًمٕمٍم ذم شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ ُمـ وهذه

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿: قم٤مُم٦م ٟمّمقص قمغم يٕمتٛمدون وطمديًث٤م ىمديًَّم  ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم سَم٤م َوطَمرَّ ﴾ اًمرر

 قمٜمٝم٤م، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع هنك سمٞمقع هٜم٤مك ًمٙمـ اًمٌٞمع، اهلل أطمؾ اهلل صدق[ 271:اًمٌ٘مرة]

 راوي ومن وىمد سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم هنك: ذًمؽ ُمـ قمٜمٝم٤م، هنٞمف قمٜمد ٟم٘مػ أن ومٞمج٥م

 هنك ُم٤م: ًمًَّمك ىمٞمؾ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم يمَّم طمرب سمـ ؾمَّمك وهق اًمٜمٝمل هذا احلدي٨م

 ومزاد ٟمًٞمئ٦م، ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مًدا سمٙمذا هذا أبٞمٕمؽ: شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم قمـ

٤م وًمق اًمٜمًٞمئ٦م ُم٘م٤مسمؾ ًً  -درمًه٤م وًمق-- ومٚم

 أظمر، احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أبٓمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م، اًمزي٤مدة ومٝمذه

 هب٤م سح رسم٤م، وم٤مًمزي٤مدة شاًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»: سمٚمٗمظ وهق

 -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 رب وصٗمٝمؿ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ---  يمثػم هب٤م يتٕم٤مُمؾ اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه وًمذًمؽ

 اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه ٟمحـ وم٠مظمذٟم٤م ورؾمقًمف، اهلل طمرم ُم٤م حيرُمقن ٓ سم٠مهنؿ اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤معملم

 سمٕمض ُمع شمتٗمؼ وهؾ سمٕم٤مُم٦م، اإلؾمالُمٞم٦م إظمالق ُمع شمتقاومؼ هل هؾ ٟمٗمٙمر أن دون

 يتٕم٤موٟمقا  أن قمغم اعمًٚمٛملم حيض اإلؾمالم سمخ٤مص٦م؟ اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٜمّمقص

 درمهلم ىمرض ضمٕمؾ طمتك احلًـ، اًم٘مرض قمغم ظم٤مص٦م سمّمقرة وحيْمٝمؿ اخلػم، قمغم



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   210   اًمنما

 ديٜم٤مر ُم٤مئتل ىمرض-- ديٜم٤مر صدىم٦م ي٤ًموي ديٜم٤مريـ ىمرض-- درهؿ صدىم٦م ي٤ًموي

 -ديٜم٤مر سمَّمئ٦م شمّمدىم٧م ًمق يمَّم ي٤ًموي

 ويم٤مٟمقا  ضمٝم٦م ُمـ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم قمٜمد واىمٗملم يم٤مٟمقا  ًمق اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن وم٤مًمتج٤مر

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٛمثؾ طمً٘م٤م ُم١مُمٜملم أو قم٤مروملم َ  َيتَِّؼ  َوَُم  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  اًمدٟمٞمقي ويمًٌٝمؿ إظمروي يمًٌٝمؿ ًمٙم٤من[ 7 , 2: اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 -اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع اًمرسم٤م يًتحٚمقن اًمذيـ وضمؾ، قمز اهلل يت٘مقن ٓ اًمذيـ أوئلؽ ُمـ أيمثر

 يمٌػميـ، شم٤مضمريـ رضمٚملم ومذيمرٟم٤م آىمتّم٤مدي سم٤معمٞمزان اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أظمذٟم٤م ًمق ٟمحـ

: سمًٕمريـ يٌٞمع وأظمر سم٤مًمت٘مًٞمط، سم٤مع وًمق ىمرؿًم٤م قمٚمٞمف يزيد ٓ اًمٜم٘مد سمًٕمر يٌٞمع أطمدمه٤م

 اًمٜمٔمر سمٖمض أن آىمتّم٤مد ؾأه حيٙمؿ ُم٤مذا! شمرى اًمٜم٘مد، ؾمٕمر ُمـ أيمثر اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر

 يٙمقن اًمرضمٚملم أي آىمتّم٤مد، أهؾ ي٘مقل ُم٤مذا ًمٚمٛمت٘ملم، اًمٕم٤مىم٦ٌم أن ًمٜمٜمٔمر ٕمر،اًمً قمـ

 رسمًٕم يٌٞمع اًمذي أم اًمٜم٘مدي، اًمًٕمر قه واطمد سمًٕمر يٌٞمع آخذي اح٤مدة، طمٞم٨م ُمـ أرسمح

 ُم٤مذا أرسمح، أهيَّم آىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ-- اًمٜم٘مد ؾمٕمر قمغم زائد اًمت٘مًٞمط وؾمٕمر اًمٜم٘مد

 شم٘مقًمقن؟

 --- هذا [إول] :ُمداظمٚم٦م

 ًمف أنٗمع اًمٜم٘مد، سمًٕمر يٌٞمع ُمـ ؿم٠من هق هذا يم٤من إذا: إًذا شمٙمثر، واًمزسم٤مئـ :اًمِمٞمخ

 هق اًمٌٞمع؟ هبذا ذم اًمٖمرسمٞملم ي٘مٚمدوا أن قمغم اعمًٚمٛملم حيٛمؾ اًمذي ومَّم اًمٕم٤مضمٚم٦م، ذم

 اًمتل اًمزي٤مدة هبذه أن يتقهؿ ومٝمق اًمٕمٚمؿ وإقمَّمل اًمٗمٙمر، إقمَّمل همػم قمغم اًم٘م٤مئؿ اجلِمع

 اًمقاىمع هق اًمٕمٙمس احل٘مٞم٘م٦م سمٞمٜمَّم اًمٜم٘مد، ؾمٕمر قمغم ي٘متٍم أن ُمـ ًمف أرسمح هل يزيده٤م

 ومٕماًل  يٌٞمع سم٠منف اإلٟم٤ًمن هذا يِمتٝمر طمتك وإن٤مة اًمّمؼم ُمـ رء إمم حيت٤مج إُمر وًمٙمـ

 سمٕمض ٕن اًمٜم٘مد: ؾمٕمر وومٕماًل  واطمد سمًٕمر: وأىمقل اًمٜم٘مد، ؾمٕمر وهق واطمد سمًٕمر

 :أجًْم٤م اطمت٤مًمقا  أنف اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم سمٚمٖمٜم٤م إؾمػ ُمع اًمٜم٤مس

 ومٕمال؟ ومَّمذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك هذا سمًٕمريـ واطمد رء سمٞمع ومًٜمقا  

 -اًمزي٤مدة ُم٤مذا؟ ؾمٕمر هق ًمٙمـ واطمًدا، اًمًٕمر ضمٕمال

 --- :ُمداظمٚم٦م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   212 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمنما

 ٟمّمٗمٝمؿ زسم٤مئـ ًمف يم٤من اًمت٤مضمر هذا ُمثؾ ومروٜم٤م إذا: سمٛمٕمٜمك سم٤مًمت٘مًٞمط، ٓ، :اًمِمٞمخ

 زسم٤مئٜمف، ٟمّمػ ئمٚمؿ يم٤من ومٝمق سم٤مًمٜم٘مد ُمٜمف يِمؽمون وٟمّمٗمٝمؿ سم٤مًمت٘مًٞمط، قمٜمده يِمؽمون

: اعم٘مّمقد اعم٘مّمقد، هق هذا ًمٞمس اًمًٕمر، وطمد ٕنف يمٚمٝمؿ: اًمزسم٤مئـ ومٞمٔمٚمؿ أن أُم٤م

 أذٟم٤م اًمتل أضمٚم٦م اًمٗم٤مئدة ًمٙمؿ ئمٝمر وطمٞمٜمٍئذ اًمٜم٘مد، ؾمٕمر أؾم٤مس قمغم اًمًٕمر شمقطمٞمد

 اإلٟم٤ًمن ذاك أىمرض ًمق يمَّم ومٝمق واطمد سمًٕمر يٌٞمع اًمذي اًمرضمؾ هذا ٕن آٟمًٗم٤م: إًمٞمٝم٤م

 سم٠مرسمٕملم، وشم٘مًٞمًٓم٤م صمالصملم ٟم٘مًدا: اًم٤ًمسمؼ اعمث٤مل ذم ٟمحـ ىمٚمٜم٤م-- ُمثاًل  يمؿ طمًٜم٤ًم، ىمرًو٤م

 قمنمة، أىمروف ٕنف آٓف: سمخٛم٦ًم شمّمدق يم٠منف-- آٓف مخ٦ًم اًمٕمنمة ٟمّمػ يم٠منف

 وضمؾ قمز اهلل اشم٘مك ًمق: اًمِم٤مم سمالد ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن يمَّم أن وم٤مًمت٤مضمر اخلٛم٦ًم ومٜمّمػ

 أضمًرا  ي٠ميمؾ واًمٜم٤مزل اًمٓم٤مًمع قمغم: يم٤معمٜمِم٤مر ومٝمق اًمٜم٘مد ؾمٕمر هق واطمد سمًٕمر وسم٤مع

 -وإن٤مة اًمّمؼم وُمـ اًمت٘مقى ُمـ رء إمم حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م ًمٙمـ-- آضماًل  وأضمًرا  قم٤مضماًل 

: أزال وٓ ُمًتقًرا يمٜم٧م هلل واحلٛمد رضمؾ وأن٤م سمِمخيص ُمثاًل  ًمٙمؿ أرضب أن٤م

 طمدود ومٗمل ذًمؽ وُمع اًمٜم٘مد، ؾمٕمر واطمد سمًٕمر أبٞمع اًم٤ًمقم٤مت، أصٚمح ؾم٤مقمتًٞم٤م يمٜم٧م

---  أىمٜمع سمديٚمٝم٤م اؿمؽمي أذه٥م اًم٤ًمقم٤مت، ُمـ اًمقاطمد أبٞمع ح٤م أصؼم يمٜم٧م ُم٤مزم رأس

 ٟم٘مًدا ؾم٠مرسمحف اًمذي ٕي سمٕمد وًمق ومرسمح٧م سمٕمتف سم٤مًمديـ سم٤مًمِم٤مري وصم٘م٧م إذا سم٤مًمٜم٘مد،

 ًمف يٙمقن طمًٜم٤ًم ىمرًو٤م ي٘مرض اًمذي سم٠من ذيمرٟم٤م ح٤م وضمؾ، قمز اهلل ُمـ أضمًرا  وأظمذت

 -صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء وهذا ذًمؽ، سمٜمّمػ شمّمدق ًمق يمَّم

 يتقاردون اًمزسم٤مئـ اهلل سمٗمْمؾ ويمٜم٤م إـمالىًم٤م، إٟم٤ًمن إمم أطمقضمٜم٤م ُم٤م رسمٜم٤م هلل واحلٛمد

 اًم٤ًمقم٤مت أوع اًم٤ًمقم٤مت إمم حيت٤مضمقن اًمٜم٤مس طمٞم٨م رُمْم٤من ؿمٝمر ذم سمحٞم٨م قمٚمٞمٜم٤م

 اٟمٔمر ح٤مذا؟ اًم٤ًمقم٦م، أصٚمح أن اؾمتٓم٤مقم٦م قمٜمدي ُم٤م: أىمقل اًمرضمؾ، ومٞم٠ميت صًٗم٤م، أُم٤مُمل

 أن قمـ ومٞمًتٖمٜمل ُمققمد، آظمذ واطمد يمؾ ؾم٤مقم٦م، أرسمٕملم-- ؾم٤مقم٦م صمالصملم اًم٤ًمقم٤مت هذه

 قم٤مد ُم٤م رُمْم٤من سمٕمد-- رُمْم٤من سمٕمد شمٕم٤مل: ًمف ىمٚم٧م وًمق آظمر ؾم٤مقم٤ميت إمم اًم٤ًمقم٦م ي٠مظمذ

 جيٕمؾ – اًمِم٤مهد هٜم٤م – اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمث٘م٦م ًمٙمـ رُمْم٤من، ذم اًم٤ًمقم٦م إمم سمح٤مضم٦م هق

 رض اًمذي هق اجلِمع ًمٙمـ اًمٜم٤مس، ُمع اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمّم٤مدق هذا إمم يتقاومدون اًمٜم٤مس

 -ٟمٗمع وُم٤م



ء ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   212   اًمنما

 إذا قمٜمف، يٕمدًمقا  أن ودٟمٞم٤م ديٜم٤ًم أنّمحٝمؿ أن٤م اًمتج٤مر ُمـ اًمت٘مًٞمط سمٞمع أن: وم٤مًمِم٤مهد

ٟمٞم٦م ذم ووع يم٤من  مخ٦ًم اح٤مئ٦م ذم-- قمنمة سم٤مح٤مئ٦م ُمثاًل  يرسمح أن ظم٤مصتف اًمتج٤مرة ُمٞمزا

-- سمٙمثرة شم٤ٌمع أؿمٞم٤مء هٜم٤مك اًمتج٤مرة، ٟمقع ُمـ خيتٚمػ هذا قمنميـ، اح٤مئ٦م ذم-- قمنم

ٟمٞمتف ذم ووع إذا: اعمٝمؿ سم٘مٚم٦م، شم٤ٌمع أؿمٞم٤مء هٜم٤مك  قمنمة، ُمثاًل  اح٤مئ٦م ذم يرسمح أن ُمٞمزا

 -وأـمٝمر ًمف ظمػم ذًمؽ سم٤مًمت٘مًٞمط، أو سم٤مًمٜم٘مد ؾمقاء قمنمة اح٤مئ٦م سمٜمٗمس ومٚمٞمٌع

 (00:29:11( .28) ضمدة ومت٤موى)



 يف األًواي إيداع

 ًعوا واهتعاًى اهبنون





 211 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

 افربقية افبـقك مع افتعامؾ حؽؿ

 أؾمتٚمٛمٝم٤م أن٤م رسم٤م، قمٚمٞمٝم٤م يقوع اًمٌٜمؽ ذم اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م: اًمرسم٤م طمقل ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 -اؾمتٚمٛمتٝم٤م أين وُأوىمرع

 -حيٗمٔمؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 -ؿم٤مهده ًمٕمـ: أنف احلدي٨م ذم ضم٤مء:ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٞمؽ، ي٤ٌمرك اهلل :ُمداظمٚم٦م

 - ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -ؿم٤مهدة احل٤مل هذا ذم أن٤م أيمقن هؾ :ُمداظمٚم٦م

 ًمٕمٚمؽ ؾمٚمٗم٤ًم، اجلقاب أقمٓمٞمتؽ أن٤م حيٗمٔمؽ اهلل سم٤مخلػم، ًمؽ دقمقت أن٤م ُم٤م :اًمِمٞمخ

 !ومٝمٛمتٜمل؟

 -جيقز ٓ أبداً  اًمٕمٛمؾ هذا جيقز، ُم٤م وهذا اًمرسم٤م، ُمـ واإلقم٤مٟم٦م اًمرسم٤م ُمـ اهلل طمٗمٔمؽ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  11: 07.   711.  واًمٜمقر اهلدى)

 بافتشدد افبـقك مع افتعامؾ حيرم مـ رمل

 شمٕمٚمؿ يمَّم ٟمحـ ـمٌٕم٤مً  اًمٕمٍم عمِم٤ميمؾ اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٜمٔمرة: قمٛمكم ؾم١مال ُمٕمٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 اًم٤ًمسم٘ملم قمٝمد قمغم شمٙمـ مل قمديدة، ُمِم٤ميمؾ قمٚمٞمٝمؿ شمًتجد واًمٜم٤مس يتٓمقر، اًمزُمـ

 اضمتٝم٤مد ٟمرى دائَّمً  ٟمرى اضمتٝم٤مدات، أو طمٚمقل هب٤م وٟمًٛمع ُم٤م، ُمِمٙمٚم٦م شم٠ميت وقمٜمدُم٤م

ٟمٜم٤م  - سم٤مًمٜم٤مس اًمتًٝمٞمؾ طمٞم٨م ُمـ اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

  أجش؟ طمٞم٨م ُمـ :اًمِمٞمخ

َت٦م آظمر ذم شمراهؿ اًمٜم٤مس، قمغم إُمر شمًٝمٞمؾ طمٞم٨م ُمـ :اًم٤ًمئؾ ًْ  [-اًم٘م٤مئٛم٦م] اًمٚمر

  إيف؟ طمٞم٨م ُمـ ومٝمٛمتٝم٤م، ُم٤م اًمٚمٗمٔم٦م قمٗمقاً  ومٝمٛم٧م، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 - اعمٕمْمٚم٦م هذه طمؾ أو اًمتٞمًػم :اًم٤ًمئؾ



 211   إيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 - اًمتٞمًػم طمٞم٨م ُمـ آه، :اًمِمٞمخ

  اًمًٚمٗمل احلؾ أن شمرى اًمٗم٘مٝم٤مء، خمتٚمػ ُمـ شُمْٓمَرح اًمتل احلٚمقل أن شمرى :اًم٤ًمئؾ

 - شمِمديد ومٞمف :اًمِمٞمخ

 أن ُيٛمٙمـ ٓ احل٤مزم اًمٕمٍم ُمِم٤ميمؾ أن وقمٚمٛمٜم٤م قمرومٜم٤م وم٢مذا شمِمديد، ومٞمف :اًم٤ًمئؾ

 -اًمٙمَّمل إمم ُم٤مدي٦م ُمـ ومٞمف هل مم٤م ٟمققمٞم٦م ٟم٘مٚم٦م شمٜمت٘مؾ

 قمغم اح٤مئ٦م ذم ُم٤مئ٦م ٟمْمٕمف أن يٛمٙمـ ٓ إؾمالُمًٞم٤م، سمٜمًٙم٤م ٟمٜمِمئ أن أردٟم٤م إذا: سمٛمٕمٜمك 

 سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمتج٤مري٦م اًم٘مْمٞم٦م ٓؿمت٤ٌمك ٟمٔمراً  اًمتٕم٤مُمؾ: ذم اإلؾمالُمٞم٦م إصقل طم٥ًم

 -إظمرى اًمرسمقي٦م

ٟمٜم٤م طمٚمقل أن ومؽمى   ذم ُم٤مئ٦م اإلؾمالم ويرضمقن شم٘مٚمٞمدي، ي٠ميت دائَّمً  اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 -احلؾ طمٞم٨م ُمـ اعمٓم٤مف أظمر ذم جيٕمٚمٝمؿ مم٤م اح٤مئ٦م:

 هذا يٕمٜمل أومال سم٤مًمتِمديد، ُيتَّٝمٛمقن وسم٤مًمت٤مزم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم سمف ي٠مظمذ ٓ: وسم٤مًمت٤مزم 

 هذه ٟمراقمل أن قمغم وآضمتٝم٤مد اًم٘مٞم٤مس طمٞم٨م ُمـ اعم٤ًمئؾ هذه ذم ٟمٜمٔمر قمٜمدُم٤م أنف

 اعمٓمروطم٦م سم٤محلٚمقل اعمِمٙمٚم٦م هلذه أو اعم١مؾم٦ًم هلذه ومرص٦م إقمٓم٤مء أمهٞم٦م وٟمراقمل اًمٜم٘مٚم٦م،

  ؟[اًمٔمروف] شمًٛمح أن إمم اعم١مىمت٦م

سم٤مً  اًمٌٞم٤من ُمـ قمروتف ح٤م ومٝمٛمل يم٤من إذا أدري ُم٤م :اًمِمٞمخ  يٕمٜمل ح٤مذا ظمٓم٠م، أم صقا

  شم٘مقل؟ أن أتريد اهلل طَمّرم ُم٤م سم٤مرشمٙم٤مب وًمق

 ُمثالً  يمثػمة، اوٓمراري٤مت ومٞمٝم٤م إُمقر ًمٙمـ سم٤مرشمٙم٤مب، اعمٕمٜمك هبذا ًمٞمس :اًم٤ًمئؾ

 - إؾمالُمل سمٜمؽ إٟمِم٤مء إمم شم٠ميت قمٜمدُم٤م

  ؾم١مازم قمـ دمٞمٌٜمل أن٧م وإٟمَّم يمالُمؽ، شمٕمٞمد ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 ُم٤م يرشمٙمٌف، أن يريد ُم٤م اإلٟم٤ًمن اعمحٔمقر، ارشمٙم٤مب طم٘مٞم٘م٦م يمٞمػ ـمٞم٥م، :اًم٤ًمئؾ

  ُمًٚمؿ هٜم٤مك ومٞمف

  اًم١ًمال؟ قمغم ضم٤موسمٜمل حم٤مرضة، شمٕمٛمؾ ٓ أن٧م قمٚمٞمش، ُم٤م :اًمِمٞمخ
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 - ًمٞمس ـمًٌٕم٤م :اًم٤ًمئؾ

م، سم٤مرشمٙم٤مب وًمق :اًمِمٞمخ  ! ٓ سمت٘مقل ٟمٕمؿ سمت٘مقل اعمَُحرَّ

 - اعمحرُم٤مت سم٤مرشمٙم٤مب ًمٞمس ٓ، :اًم٤ًمئؾ

ون، اًمذيـ أوئلؽ: إًذا :اًمِمٞمخ دون، سم٠مهنؿ شمّمٗمٝمؿ اًمذيـ وه١مٓء ُيٞمَنر  ُم٤م ُُمَِمدر

 سمٞمٜمٝمؿ؟ اخلالف هق

ون أوئلؽ هؾ   خم٤مًمٗم٤مً  اًمتٞمًػم هذا يم٤من وًمق اًمتٞمًػم، قمغم ـُمٌِٕمقا  يٕمٜمل اعمَُٞمنر

دون وه١مٓء ًمٚمنمع، وم٘م٤مً  يم٤من وًمق سم٤مًمتِمديد، ـُمٌِٕمقا  اعمَُِمدر  اًم٘مْمٞم٦م أم ًمٚمنمع، ُمقا

  سم٤مًمٕمٙمس؟

ٟمٜم٤م ٓ، أفمـ، ٓ،ٓ :اًم٤ًمئؾ  هل إٟمَّم اعمٜمٔم٤مر، هبذا هذا إمم يٜمٔمرون اًمٗم٘مٝم٤مء إظمقا

 - ومٞمٝم٤م ٟمققمٞم٦م ٟم٘مٚم٦م شمٜمت٘مؾ يٛمٙمـ ُم٤م طمٚمقل،  قمدة ذم ُمِمٙمٚم٦م ذم أن أنؽ ىمْمٞم٦م

 قمغم وأوىمع ُمٕمؽ ُمقاومؼ أن٤م يمالُمؽ، شمٕمٞمد أن٧م قمكم، أؾمت٤مذ ي٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ وٓإ صحٞمح هٙمذا ضم٤مء ُم٤م اإلؾمالم ٕن واطمدة: ـمٗمرة اًمٜم٘مؾ يٛمٙمـ ٓ سمٞم٤مض،

 -ُمٜمؽ أؾمٛمٕمف أَّٓ  وأرضمقا  همػمك، ُمـ ؾمٛمٕمتف اًمذي اًمٙمالم هذا ُمـ أظمِمك أن٤م وًمٙمـ 

ج اًمٞمقم سمٕمْمٝمؿ يرى ىمد أنف سم٤مًم١ًمال، شمٗمْمٚم٧م وًمذًمؽ   اخلٛمر، حتريؿ ذم اًمَتَدرُّ

 -إظمرى  اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ٟم٘مٞمس ذًمؽ وقمغم إول، اًمٕمٝمد ذم وىمع يمَّم

 -هذا شمٕمٜمل ُم٤م يمٜم٧م أو  هذا شمٕمٜمل ُم٤م أن٧م أفمٜمؽ 

 اعمقوقع، ُمـ أومٝمؿ أن٤م أُم٤م أدري، شمٕمٜمٞمف؟ُم٤م اًمذي ومَّم هذا شمٕمٜمل ٓ يمٜم٧م إذا: إذاً  

ون همػمك أو أن٧م شمٔمـ اًمذيـ أوئلؽ ي٠ميت ُم٤م  اًمٜم٤مس قمغم يٞمنون اًمٜم٤مس، قمغم ُيَٞمنر

وا» ُمقوٕمٝم٤م همػم ذم يٓمٌ٘مقهن٤م قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة سم٤مؾمؿ اهلل، طمدود سمتٕمدي  وٓ َينر

وا  ش-شُمَٕمنر



 218   إيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعم٠ًمخ٦م ٕن اًمٕم٤ٌمدات: ذم اًمٕم٤ٌمدات ذم ضمداً  سمًٞمًٓم٤م ُمثالً  ًمؽ أرضب وأن٤م 

 يم٤من وإن ُمتِم٤مهبف، يُمٚمُّٝم٤م اًمٞمقم اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم إوىم٤مف وزارات يٛمٙمـ واوح٦م،

 -سمٕمض ُمـ أؾمقء وسمٕمْمٝم٤م سمٕمض ُمـ أطمًـ سمٕمْمٝم٤م

 سم٘مٞم٦م سمخالف إـم٤مًمتٝم٤م اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مراءة ذم اًمًٜم٦م أن ُمثالً  شمٕمٚمٛمقن اٟمتؿ 

 طمد إمم طمريص إُم٤مم هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا سمٞمٜمٝم٤م، اًمًٜم٦م ذم ُمٕمروف شمٗم٤موت قمغم اًمّمٚمقات،

ٜم٦م ُمـ أىمؾ اًمٗمجر صالة ذم سم٤مًمٜم٤مس ي٘مرأ  اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ قمغم ُم٤م ًّ  شُمرومع رأؾم٤مً  آي٦م، صمالصملم اًم

 اًمًٜم٦م، دون ي٘مرأ  اًمذي اإلُم٤مم هذا ظمٚمػ يّمٚمقن اًمذيـ اًمٙم٤ًممم سمٕمض ُمـ اًمِمٙمقى

 إوىم٤مف، ُمـ إُمر ي٠ميت ُم٤مذا قمٚمٞمٜم٤م، يٓمٞمؾ أظمل ي٤م ومالن أنف إوىم٤مف إمم ؿمٙمقى ي٘مدم

 وم٢من ومٚمُٞمَخٗمرػ، َأمَّ  ُمـ»,يمذا أنتؿ أئٛم٦م أنتؿ ُمًٚمٛمقن ي٤م, واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 -ذًمؽ وٟمحقش احل٤مضم٦م وذوي واًمٙمٌػم اعمريض وراءه

 سمٕمض ي٠مظمذون مت٤مُم٤مً  اح٤مًمٞم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم يٗمٕمٚمقن ويمذًمؽ سم٤مًمٜمّمقص، ًمٕم٥م هذا 

 -اخل٤مص٦م اًمٜمّمقص ويؽميمقن اًمٕم٤مُم٦م، اًمٜمّمقص

 ص٤مرت ؿمٙمقى سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذًمؽ ىم٤ملش ومٚمُٞمَخٗمرػ َأمَّ  ُمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مًمف اًمذي 

 صالة ذم وًمٞمس اًمٕمِم٤مء، صالة ذم اومتتح ح٤م ضمٌؾ، سمـ ُمٕم٤مذ هق إُم٤مم ذم أطمدهؿ ُمـ

 وطمده وصٚمَّـك اًمّمالة ىمٓمع إنّم٤مر ُمـ ؿم٤مب ظمٚمٗمف واًمرضمؾ  اًمٌ٘مرة، ؾمقرة اًمٗمجر،

 شمرك أنف ُمٕم٤مذ قُمْذر ُمٜم٤مومؼ، هذا ي٘مقل ُمٜمف، يٜم٤مل وم٤مظمذ ُمٕم٤مذ سمذًمؽ وأطمس واٟمٍمف،

 -اجلَّمقم٦م صالة

 ُمـ أن إُمقر، َيِزٟمقن يم٤مٟمقا  يمٞمػ  ؿمقف ُمٜم٤موم٘م٤ًم، ص٤مر واطمدة صالة أيمؼم اهلل 

 أطمد ُم٤م اعمًجد، ذم سمٞمِمقومف أطمد ُم٤م ًمٙمـ يّمكم ُمٜم٤مومؼ قمٜمف سم٘مقل أطمد ُم٤م سم٤معمرة يّمكم

 -آظمره إمم ُمٜم٤مومؼ قمٜمف سمٞم٘مقل

 ي٤م ىم٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل إمم ومِمٙم٤مه ًمف، ُمٕم٤مذ ؾم٥م إنّم٤مري هذا ُم٤ًمُمع إمم وصؾ 

 ومُٞمٓمٞمؾ ُمٕم٤مذ، وراء ًمٜمَُّمّٚمـل ٟم٠ميت صمؿ اًمٜمٝم٤مر، ذم ٟمٕمٛمؾ ٟمقاوح أصح٤مب إٟمٜم٤م: اهلل رؾمقل

 أومت٤من ُمٕم٤مذ، ي٤م أن٧م أوَمت٤َّمن: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل وراءه وم٠مرؾمؾ اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ذم سمٜم٤م

 إذا واًمٚمٞمؾ ووح٤مه٤م سم٤مًمِمٛمس شم٘مرأ  أن سمحًٌؽ ُمٕم٤مذ، ي٤م أن٧م أوَمت٤َّمن ُمٕم٤مذ، ي٤م أن٧م
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 َأمَّ  ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ اًمٕمِم٤مء، صالة ذم هذاش اًمًقر ُمـ وٟمحقه٤م يٖمِمك

 ش-وم٤مًمٞمخٗمػ

 ي٤م: اجلٛمٝمقر طمٞم٘مقل ظَمٓمَّط، اًمرؾمقل ُمثٚمَّم ىمرأ  اًمٕمِم٤مء صالة ذم إُم٤مُم٤مً  أن ومٚمقا  

ًم٧م أظمل  ـمرف شم٠مظمذ اًمقزارة طمتجل ًمٚمقزارة،  ؿمٙمقى وطمٞمخٚمقا  قمٚمٞمٜم٤م، ـمقَّ

 ي٘مٞمٛمقن ٓ سم٤مًمًٜم٦م اعمُـ٘مٞمد اًمتخٗمٞمػ أُم٤م يمٞمٗمٝمؿ، قمغم يٕمٜملش ومٚمُٞمخٗمػ َأمَّ  ُمـ: »احلدي٨م

وا وٓ َيّنوا اهلدف ٕن ًمٞمف: وزٟم٤م هل٤م  - شُمَٕمنر

 اًمٌٜمقك قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م اًمتل اًمٞمقم، اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمالت ذم مت٤مُم٤مً  ي٘مع ُمث٤مل هذا ـمٞم٥م،

ّٛمك اًمتل ًَ  مل وهل احل٘مٞم٘م٦م، قمٍمي٦م فم٤مهرة اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مًمٌٜمقك شُم

 إىمقال سمٕمض ُمع إٓ شمٚمت٘مل ٓ إطمٙم٤مم ُمـ ويمثػم سم٤مًمالومت٦م، إٓ ضمذري٤مً  شمٌدًٓ  شمتٌدل

 هب٤م ي٘مقل إئٛم٦م، أىمقال قمـ سمؾ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمـ وم٘مط ًمٞمس اخل٤مرضم٦م، اًمِم٤مردة

 -جمتٝمديـ ًمٞمًقا  وهؿ ًمألئٛم٦م اعم٘مٚمديـ سمٕمض

 أنف احل٘مٞم٘مٞملم اًمٕمٚمَّمء ًمٖم٦م ذم ي٤ًموي ذًمؽ جمتٝمد، ًمٞمس أنف ُي٘م٤مل طملم واإلٟم٤ًمن 

 إطمٙم٤مم يًت٘مل ٓ أي سمٛمجتٝمد، وًمٞمس قم٤ممل إٟمف ي٘م٤مل اًمذي اًمٕم٤ممل اًمرضمؾ ضم٤مهؾ،

ٌرد:  وصم٤مٟمًٞم٤م هب٤م، اهلل يتٕمٌد: أوًٓ  هق اًمذي  ُيًٛمك هذا وىم٤مل، ىمٞمؾ ُمـ وإٟمَّم هب٤م اًمٜم٤مس ُيَٕم

 ًمٞمس ومٝمذاش يم٤مخلرج وضمٌتف يم٤مًمؼمج قمَّمُمتف يم٤مٟم٧م وًمق» ضم٤مهؾ سم٠منف اًمٕمٚمَّمء ًمٖم٦م ذم

 -قم٤مح٤مً 

 أي: اًمنمح ذم ىم٤مل اجل٤مهؾ، شم٘مٚمٞمد جيقز وٓش اًم٘مْم٤مء يمت٤مب» ذم ي٘مقًمقن هؿ 

 -اًم٘م٤ميض اًم٘مْم٤مء أي اجل٤مهؾ، شم٘مٚمٞمد جيقز ٓ اعم٘مٚمد

 ؿمٞمخٜم٤م؟ شمٜمّمٞمٌف، يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ٕن ُم٘مٚمدًا: يٙمقن أن جيقز وٓ جمتٝمدًا، يٙمقن أن جي٥م اًم٘م٤ميض أجقه، :اًمِمٞمخ

 -اعم٘مٚمد ٕن صحٞمح: وهذا ضم٤مهالً  يٙمقن اعم٘مٚمد

 وُمثؾ اعم٘مٚمد ُمثؾ: ي٘مقل ضمدًا، رائع سمٛمث٤مل ضم٤مء إندًمز، رؿمد اسمـ يرطمؿ اهلل 

 ص٤مٟمع يمٛمثؾ اعم٘مٚمد وُمثؾ اعمجتٝمد ُمثؾ اخلٗم٤مف، وسم٤مئع اخلٗم٤مف ص٤مٟمع يمٛمثؾ اعمجتٝمد،
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 ىمّمػمة ُمثالً  شمٙمقن ىمد همري٦ٌم ِرضْمؾ سم٘مٞم٤مس اًمرضمؾ ي٠ميت اخلٗم٤مف، وسم٤مئع اخلٗم٤مف

 هذه ذم سمٞمٓمٚمع اخلٗم٤مف سم٤مئع قمٜمد ي٠ميت هال، رضمٚمف ذم سمٞمّمٚمح واطمد وذم ووخٛم٦م،

 هذا، اعم٘مٞم٤مس ُمـ قمٜمدي ُم٤م قمٗمقاً،: ًمف سمٞم٘مقل سمٞمالىمل ُم٤م اعمتٜمققم٦م، اعمتٕمددة إىمٞم٦ًم

 -إي٤مه٤م سمٞمٗمّمؾ مت٤مُم٤ًم، اًم٘مٞم٤مس ي٠مظمذ اخلٗم٤مف ص٤مٟمع قمٜمد سمػموح ًمٙمـ

ٌرع هق اعمجتٝمد اعمجتٝمد، ُمثؾ وهذا اعم٘مٚمد ُمثؾ هذا   اًمٙمت٤مب سمٜمّمقص اعمَُتَِم

 ووقم٤مفمٜم٤م  ظمٓم٤ٌمؤٟم٤م سمف يتٗم٤مظمر يمَّم ًمتٙمقن وضمؾ، قمز اهلل أنزهل٤م اًمتل واًمًٜم٦م

حقن واىمٕمٞم٤ًم، قمٚمَّمً  احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمٚمٛمقن ٓ وهؿ وُمرؿمدوٟم٤م،  يّمٚمح اإلؾمالم أن يتٌجَّ

 -صحٞمح وهذا وُمٙم٤من، زُم٤من ًمٙمؾ

رون ,اًمِم٤مهد وهٜم٤م, أن ص٤مروا احل٘مٞم٘م٦م، هبذه ضمٝمٚمٝمؿ سم٥ًٌم ًمٙمـ   ُمع-- حُيَقر

 ودرؾمقا  اًمٙمت٤مب درؾمقا  اجلَّمقم٦م ٕن سمُِٞمن: ي٠متقا  مل  ُين، وسمدون اًمزُم٤من ُمتٓمٚم٤ٌمت

 -اًمٞمقم هب٤م اًمتٕم٤مُمؾ يرون هؿ اًمتل اعمٕم٤مُمالت سمٕمض هلؿ شُمَٞمّن  أدًم٦م ومٞمٝم٤م وضمدوا اًمًٜم٦م،

 ٕهنؿ يتِمددون: ومٕمالً  ٟمراهؿ ٟم٤مس ذم ٟمٔمـ أن ٟمحـ يٜمٌٖمل ُم٤م أظمل ًمذًمؽ 

ون سم٠من٤مس ٟمٕمج٥م وأَّٓ  اًمنميٕم٦م، أطمٙم٤مم يٓمٌ٘مقن  -يٞمنون ٕهنؿ ُيَٞمنر

ؽ هق أم قمٜمدهؿ، ُمـ اضمتٝم٤مد هق هؾ ُيِمددون اًمذيـ ه١مٓء ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م  ًُّ  شَمـَٛم

 يمؾ واضم٥م ومٝمذا اًمتٛمًؽ، هق هذا يم٤من إن ٟمٌٞمٝمؿ، وؾمٜم٦م رهبؿ يمت٤مب سمٜمّمقص ُمٜمٝمؿ

 -ُمًٚمؿ

ون اهنؿ ي٘م٤مل اًمذيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ يمذًمؽ  ُمقهن٤م سم٠مدًم٦م يٞمنون هؾ ُيَٞمنر  ُيَ٘مدر

 ُمـ قمج٤مئ٥م اًمٗم٘مف يمت٥م ُمـ ٟمٕمرف ٟمحـ آراء هذه وإٓ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ ًمٚمٜم٤مس

 -ضمداً  قمج٤مئ٥م إُمقر

 يمت٤مب ًمف أؾمٛمف أجش اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ رئٞمس ُمع ُمدير، ُمع اضمتٛمٕم٧م يمٜم٧م وأن٤م 

  اإلؾمالُمل؟  اًمٌٜمؽ أؾمس اًمذي هذا ذم

س إًمكم  اؾمٛمف؟ ؿمق اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ َأؾمَّ

 -يم٤مُمؾ ص٤مًمح :اًم٤ًمئؾ
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 - ُيٛمٙمـ :اًمِمٞمخ

 - يمذا طم٤مُمد أو مح٤مد :اًم٤ًمئؾ

 -يمت٤مب ًمف :اًمِمٞمخ

 وضمد يمٚمَّم اًمتٚمٗمٞمؼ، قمغم أىم٤مُمف اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ أىم٤مم يمٞمػ ُمٜمف قمروم٧م: اًمِم٤مهد 

ٌَٜمَّك هق رسمقيف، ُمٕم٤مُمٚم٦م ُيَٞمنر  اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م ذم ىمقًٓ   ٟمٔم٤مُم٤مً  ومجٕمٚمف اًم٘مقل، هذا شَم

 -سمٌمء ضم٤مء ُم٤م وهق وىم٤مقمدة

 اخلديقي زُمـ ذم إزهر قمٚمَّمء أطمد أن  يِمٝمد اعمٕم٤مس، أو اًمٕمٍمي واًمت٤مريخ 

 اًم٘م٤مٟمقن هذا ٟمًٜمد أن ُمًتٕمدون وٟمحـ شمريده ىم٤مٟمقن أيَّ  وع: ًمف ىم٤مل ُمٍم، شمٌع

 هٜم٤مك هؾ واىمٕمًٞم٤م ُمثالً  أرضب أن٤م ًمٞمف صحٞمح وهذا قمٚمَّمئٜم٤م، ُمـ ذقمٞم٦م سمٜمّمقص

 اعمذاه٥م سملم حتريٛمف قمغم ُمتٗمؼ»هق ُم٤م شمذيع ٓ ٟم٤مزل وأن٧م اًمًٕمقدي٦م ُمـ   إذاقم٦م إذاقم٦م

 إؾمػ ُمع اإلذاقم٦م هذه شمقضمد ٓ ٓ، اجلقابش وإهم٤مين اعمالهل ُمـ  إرسمٕم٦م

 ذًمؽ، ذم طمجتف ُم٤م يقضمد اجلقاب إهم٤مين؟ هذه سمجقاز يٗمتل ُمـ يقضمد أومال اًمِمديد،

 -ُمٜمٙمؿ ىمري٥م قمٜمٙمؿ سمٕمٞمداً  وًمٕمٚمف ُمٜمٙمؿ ىمري٥م

 اًمؼميٓم٤مين ًمذاك سم٤مًمٜم٦ًٌم ومتقى أصدر اًمذي اًم٘مرو٤موي يقؾمػ وصدي٘مٜم٤م أظمقٟم٤م 

  أؾمٛمف؟ ؿمق شمذيمر ُمٖمٜمٞم٤مً  ويم٤من أؾمٚمؿ اًمذي

 - إؾمالم يقؾمػ :اًم٤ًمئؾ

 يقضمد ٓ ٕنف: ىم٤مل ح٤مذا؟ ُمٝمٜمتف، ذم يًتٛمر سم٠من أومت٤مه ًم٘مد إؾمالم، يقؾمػ :اًمِمٞمخ

 -اًمٓمرب آٓت حتريؿ ذم ىم٤مـمع ٟمص يقضمد ٓ ي٘مقل، هٙمذا ىم٤مـمع ٟمص

 اًمٖمٜم٤مء، ُمٝمٜم٦م يتٕم٤مـمك اًمؼميٓم٤مين اعمًٚمؿ هذا ئمؾ سم٠من طمرضم٤مً  يرى ٓ هق وًمذًمؽ 

 -وأهٚمف ٟمٗمًف وُيَٕمٞمرش وي٠ميمؾ

 قمـ ؾم٠مختف إذا اًمٙمثػم اًمٙمثػم، اًمٌمء وُمثٚمف اًمرضمؾ هذا ُمـ صدرت اًمٗمتقى هذه 

 إسم٤مطم٦م ذم رؾم٤مًم٦م ُم١مًمػ طمزم اسمـ هذا» ومٞمٝم٤م ُُمـْخَتٚمػ اعم٠ًمخ٦م أظمل ي٤م: ًمؽ سمٞم٘مؾ طمج٦م

 -صحٞمح وهذاش اعمالهل
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 سمٞم٘مقًمقا  ؾمٚمٗمل ُمثالً  يمٜم٧م إن أُمري، ذم اطمؽمت أن٤م: إذيمٞم٤مء اًمٕمٚمَّمء أطمد ىم٤مل ًم٘مد

ؿ، قمٜمل ًر ٙمر، سمٞمًتحؾ سمٞم٘مقًمقا  طمٜمٗمل ىمٚم٧م وإن ُُمـَج ًْ  فم٤مهري أن٤م ىمٚم٧م وإن اعمُ

 -اًمٖمٜم٤مء سمٞمًتحؾ

 اًمٕم٤ممل، وسمخ٤مص٦م اعمًٚمؿ يتٌٜم٤مه أن جيقز ٓ مم٤م ومٞمف ُم٤م ومٞمف ُمذه٥م يُمؾ إمم سمٞمِمػم 

  أجش؟ سمٞمًٛمقٟمف  اًمكم إطمٙم٤مم ذم اًمٌٜمقك وهمػم اًمٌٜمقك ذم اعمِم٤ميمؾ طمؾ اًمٞمقم وم٠مصٌح

 - اًمِمخّمٞم٦م إطمقال :اًم٤ًمئؾ

 -اًمِمخّمٞم٦م إطمقال :اًمِمٞمخ

 ويمٚمٛم٦م هقن ُمـ ويمٚمٛم٦م هقن ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م ي٠مظمذ اًمتٚمٗمٞمؼ، أجش، سمٓمري٘م٦م شُمـَحؾَّ  يُمٚمُّٝم٤م

 سمٞمٛمٌم هق ًمٙمـ طمٜمٌكم، هق وٓ ُم٤مًمٙمل هق ٓ ؿم٤مومٕمل هق ٓ طمٜمٗمل هق ٓ هقن، ُمـ

 -إرسمع قمغم يٛمٌم قمٚمٞم٤م شمٗمٝمؿ إرسمع، قمغم

 ه١مٓء همػم هذا سمٞمًٛمع، ُم٤م هذا اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل ًمؽ سمٞم٘مؾ أطمد أُم٤م 

 -اعمتِمددون

 همري٤ٌم، وؾمٞمٕمقد همري٤ٌم سمدأ اإلؾمالم إن» ومٞمف ضم٤مء مم٤م اإلؾمالم سم٠من شمٕمجٌـ ومال 

 سملم ص٤محلقن، ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م هؿ ُمـ: ىم٤مًمقا ش ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسم٤م

 -ُيٓمٞمٕمٝمؿ ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػميـ، ٟم٤مس

 هؿ ُمـ أظمرى صٗم٦م يمذًمؽ اًمٖمرسم٤مء، ه١مٓء قمغم مت٤مُم٤مً  اًمٞمقم ُمتح٘م٘م٦م صٗم٦م هذه 

 ُمـ ؾمٜمتل ُمـ اًمٜم٤مس أومًد ُم٤م ُيّْمٚمحقن اًمذيـ هؿ: »ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمٖمرسم٤مء

 ش-سمٕمدي

 ُمـ ًمٚمخروج ؾم٥ٌم ومٝمق إـمالق، قمغم هٙمذا اًمتٞمًػم ُمٌدأ أظمذٟم٤م إذا: سم٤مظمتّم٤مر 

 -اإلؾمالم سم٤مؾمؿ اإلؾمالم

هؿ قمٚمَّمء، إهنؿ ي٘م٤مل ممـ اًمٞمقم اعمُْحدصملم ه١مٓء أؿمد سم٠منف شمقاوم٘مٜمل وًمٕمٚمؽ   أؿَمدُّ

 صقاب، وقمغم ظمػم قمغم ُمّمٞم٥م هق أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٝمؾ اًمٖمزازم، حمٛمد هق شمٞمًػماً 

 -وزٟم٤مً  ًمٚمًٜم٦م ُي٘مٞمؿ ٓ هذا ٕن ٓ: اجلقاب
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 وأفمٝمر اًم٘مٜم٤مع، اٟمٙمِمػ أن ًمٙمـ ظمٞمٗم٦م، ُمٜمٝم٤م ٟمقضمس شمالُمٞمح ُمٜمف ٟمرى يمٜم٤م وىمد 

 اًمٜمّمقص طم٤ًمب قمغم ًمٙمـ شمٞمًػماً، اًمٞمقم اعمٕم٤مسيـ ه١مٓء أؿمد ومٝمذا يٌٓمـ، يم٤من ُم٤م

 -هق سمزقمٛمف اًمذي اًمتٞمًػم شُمـخ٤مًمػ اًمتل

 شمِمديد، اؾمٛمف وآظمر شمٞمًػم اؾمٛمف سمٌمء يٖمؽم أَّٓ  ُمًٚمؿ يمؾ ٟمٜمّمح ٟمحـ: ًمذًمؽ 

ه ًمف ُمقاوم٘م٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًمنميٕم٦م، يٗمٝمؿ أن ُيـَح٤مِول أن قمٚمٞمف وإٟمَّم  -خم٤مًمٗم٦م أو هلقا

 قمـ صحٞمح٦م ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ يٕمجٌٜمل وهذا هق هذا 

 رء قمـ هن٤مٟم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن:  اعمزارقم٦م طمدي٨م ذم ي٘مقل ظمدي٩م، سمـ راومع

 -ىم٤مل يمَّم ًمٜم٤م أنٗمع ُمٜم٤م اهلل ـمقاقمٞم٦م ًمٙمـ ُمّمٚمح٦م، ومٞمف ًمٜم٤م يم٤من

 ومٞمٝم٤م هلؿ يم٤من اعمزارقم٦م ُمـ ٟمققمٞم٦م اعمزارقم٦م، قمـ هن٤مهؿ اإلؾمالم، هق هذا ؿم٤ميػ 

 -دٟمٞم٤مٟم٤م وذم ديٜمٜم٤م ذم ًمٜم٤م أنٗمع هل وضمؾ قمز هلل ـمقاقمٞمتٜم٤م ًمٙمـ ُمّم٤مًمح،

 هذا اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مس ُمّم٤مًمح سمٞم١ميد هذا اًمذي ُمٗم٘مقد اًمٞمقم  اًمًٚمٗمل اعمٜمٓمؼ هذا 

 ىم٤مل سمَّم وًمق جيقز، ٓ وهذا سمٞمجقز ُم٤م هذا ًمؽ سمٞم٘مؾ واًمكم اًمٕم٤ممل، هق وهذا اعمُـَٞمنر  هق

د هذا اهلل رؾمقل وىم٤مل اهلل  -ُُمَتَِمدر

 ومرق ُمالطمٔم٦م وهق يمٚمٝم٤م، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك قمٚمٞمف مم٤م أن سمٛمث٤مل آيت أن٤م: ظمت٤مُم٤مً  

 -ـمٌٕم٤مً  هذا ُمٕمروف اًمت٘مًٞمط، وسمٞمع اًمٜم٘مد سمٞمع سملم اًمًٕمر

 ُمًتحٞمؾ هذا شم٘مًٞمٓم٤ًم، أو ٟم٘مداً  واطمد سمًٕمر يٌٞمع إؾمالُمل سمٜمؽ ه٤مت ـمٞم٥م، 

 قمدًمٜم٤م إن ومٜمحـ إوروسمٞم٦م، اًمٌٜمقك قمٚمٞمف ىم٤مُم٧م اًمذي اًمٜمٔم٤مم هذا ٕنف ح٤م: وضمقده

 أنٜم٤م يٕمٜمل ٓ ومٝمذا اًمٌمء، سمٕمض اًمٙم٤مومرة اًمٌٜمقك قمـ قمدًمٜم٤م هذا ًمٙمـ اًمٌمء، سمٕمض

ًمٜم٤م  اًمًٌٞمط اًمتٕمديؾ هذا ذًمؽ ُمع ٓ، ضمذره ُمـ ومّمٚمف ُمـ أصٚمف ُمـ اًمٌٜمؽ ٟمٔم٤مم قَمدَّ

 إؾمالُمل سمٜمؽ اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ اًمْمخٛم٦م اًمالومت٦م هذه يْمٕمقا  أن قمٜمدهؿ اؾمتٚمزم

 -إؾمالُمل جمتٛمع ذم يقضمد

ٟمٜم٤م يٛمٙمـ اًمزرىم٤مء، ُمـ و٤مسمط ضم٤مءين ُيْٕمِجٌٜمل، اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وأن٤م   ذول إظمقا

 ضمٚمس ُم٤م أول اًمٌٞم٧م، ذم زارين ضمٚمس ُم٤م أول ىمٌؾ، ُمـ رأجتف ُم٤م أن٤م ًمٕمٜمدي أرؾمٚمقه
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 ٓ ًمٙمـ هل،  ُمٕمريم٦م يٕمٜمل ُمش طمذرك، ظمذ زم ي٘مؾ يم٠منف يٜمٌٝمٜمل أن سمػميد رسمٜم٤م قمٜمدي

 ذم رأجؽ ؿمق: زم ىمؾ رأؾم٤مً  ؾمقاه٤م، شم٘م٤مل أن يٜمٌٖمل إٟم٤ًمن ُمع يمٚمٛم٦م شمتٙمٚمؿ شمتقرط

ه أنف ومٝمٛم٧م اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ  آظمره، وإمم اًمت٘مًٞمط وهبذا سم٤مًمرسم٤م يتٕمٚمؼ ومٞمَّم يٌح٨م سمِدُّ

 قم٤مضمٌؽ، اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ذم أن٧م رأجؽ ؿمق: ًمف ىمٚم٧م ـمريؼ أىمرب ُمـ ضمئ٧م وم٠من٤م

 -اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ قم٤مضمٌٜمل ُمق وأن٤م ٓ: ًمف ىمٚم٧م ٓ، ىم٤مل

 جمتٛمع ُيْقضمد طمٞمٜمَّم اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع هذا ُمـ ٟم٤مسمع اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ هذا 

 ذم ُأخرٗم٧م يمت٥م هٜم٤مك ذم أنف سمتٕمرومقا  أنتؿ إؾمالُمل، سمٜمؽ يقضمد طم٘م٤مً  إؾمالُمل

 ُم٤م اًمٙمٚمٞمٚم٦م ذايمريت أن ًمق واهلل أدري وُم٤م ٓ؟ وإٓ صحٞمح اإلؾمالُمٞم٦م، آؿمؽمايمٞم٦م

 إن٤مؿمٞمد أجش أهن٤م ُمقصقوم٦م يمٚمٝم٤م أجْم٤مً  أظمرى أؾمَّمء ذم هٜم٤مك سم٠من سمت٤ًمقمدين،

 -اإلؾمالُمٞم٦م

 ُم٤م أظمِمك اإلؾمالُمٞم٦م، اًمِمٞمققمٞم٦م يمت٤مب ٟمِمقف ُم٤م يقًُم٤م أظمِمك ُم٤م أظمِمك وم٠من٤م 

 يم٤من ُمـ سمٕمٞمد، هذا ُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م اًمٍماطم٦م هبذه ُم٤م يقًُم٤م أؿمقف أن أظمِمك

 ش-اإلؾمالُمٞم٦م آؿمؽمايمٞم٦م يمت٤مب» يٓمٚمع أنف اًمزُم٤من ُمـ ىمرن رسمع ىمٌؾ يًتٌٕمد

 وًمذًمؽ يمت٥م: قمدة وومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م، هذه ص٤مرت ًمٙمـ هذا، ٟمًتٌٕمد يمٜم٤م: سم٘مقل 

 اًمنميٕم٦م ُمٜمٝم٩م قمغم يتٕم٤مُمؾ أنف يٕمٜمل ٓ ذًمؽ اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ اؾمٛمف يمقٟمف

 -اإلؾمالُمٞم٦م

ىمقن أهنؿ: ُمث٤مًٓ  أووحٝم٤م ُمـ   ٕنف ًمٞمف: اًمت٘مًٞمط، ؾمٕمر وسملم اًمٜم٘مد ؾمٕمر سملم ُيَٗمرر

 وإٓ اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه سمجقاز ومت٤موى ص٤مدر اًمٞمقم، يتٕم٤مُمؾ هٙمذا اإلؾمالُمل اعمجتٛمع هذا

 ه١مٓء ًمٙمـ ؿمٞمقظمٝم٤م، سمٕمض يٕمٜمل وٟم٘مدر قم٤مًمٞم٦م ُمرايمز وُمـ ومت٤موى ص٤مدر ـمٌٕم٤ًم، ٓ؟

 سمٕمض شمريمٜم٤م إذا اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمـ أظمرى أىمقال هٜم٤مك سمٞمٜمَّم اعمذه٥م، ذم سمَّم أومتقا 

 -اًمتنميع طمٙمٛم٦م وشمريمٜم٤م إطم٤مدي٨م

 ُمـ أىمؾ اًمٜم٘مد ؾمٕمر خمتٚمٗملم سمًٕمريـ اًمٌٞمع جيقز هذا إن ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك ٟمجد 

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ُمع اًمٜم٘مد، ؾمٕمر ُمـ أيمثر اًمت٘مًٞمط وؾمٕمر اًمت٘مًٞمط ؾمٕمر



 211 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ل ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤مإيداع إُمقا  

  اهلل رؾمقل هنك» ُمًٕمقد اسمـ ىمقل ُمعش اًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ»

 ش-صٗم٘م٦م ذم صٗم٘متلم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 شم٘مقل أن ىم٤مل صٗم٘م٦م؟ ذم صٗم٘متلم ُم٤م: طمرب سمـ ؾمَّمك احلدي٨م ًمراوي ىمٞمؾ 

 وشم٘مًٞمٓم٤مً  سمديٜم٤مر ٟم٘مداً  اًمِمٜمٓم٦م هذه أبٞمٕمؽ ويمذا، سمٙمذا وٟمًٞمئ٦م سمٙمذا ٟم٘مداً  هذا أبٞمٕمؽ

 ؿم٤مهد أيمؼم واًمقاىمع اًمتٕم٤مُمؾ هذا ذم ٕنؽ ح٤مذا: رسم٤م، اًمٗمٚمس هذا وومٚمس، سمديٜم٤مر

 اًم٘مرض هق أجش اؾمًَّم، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ذم اؾمَّمً  ُمًتٕمٛمؾ وهق إؾمالُمٞم٤ًم، ظمٚم٘م٤مً  شُمَٕمٓمرؾ

 -احلًـ اًم٘مرض ويـ احلًـ

 ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يٕمٓمقه يٛمٙمـ ٤مطمًٜمً  ىمرًو٤م سمٜمؽ أي ُمـ ي٠مظمذ أن يريد إٟم٤ًمن أير  

 اًمٖمٜمل هق اهلل ي٘مقل يٙم٤مد طمتك ومٞمف، حت٤مط طمديدي٦م يمالسم٤مت أجش وسمٕمد ديٜم٤مر، ُم٤مئتلم

 -احلًـ اًم٘مرض هذا قمـ

 أن٧م إًمٞمٝم٤م شم٠موي دار سمٜم٤مء إمم سمح٤مضم٦م أن٧م دم٤مرة، شم٠مؾمٞمس إمم سمح٤مضم٦م أن٧م أُم٤م 

 -اًمت٘مًٞمط سمٞمع ذم ٕنف ًمٞمف: ُُمَٕمٓمَّؾ، هذا هلل، طم٦ًٌمً  ُم١مًمٗم٦م أخقوًم٤م وي٘مروقٟمؽ وأهٚمؽ،

: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قمٜمدٟم٤م اًمنمع ذم ٟمحـ يم٤مومر، ٟمٔم٤مم اًمت٘مًٞمط سمٞمع 

 ش-درهؿ صدىم٦م شم٤ًموي درمهلم ىمرض»

 ضمٞمٌؽ إمم يٕمقد وًمـ درمه٤مً  ضمٞمٌؽ ُمـ أظمرضم٧م ًمق يمَّم شم٤ًموي درمهلم ىمرض 

ىم٧م ًمق يمَّم ديٜم٤مر ُم٤مئتل ىمرض أبدًا،  -ديٜم٤مر سمَّمئ٦م شَمَّمدَّ

 اًم٥ًٌم ورق: قمغم طمؼم ًمف، وضمقد ٓ اًمٞمقم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ذم اًمتٕم٤مُُمؾ هذا 

 -إؾمالُمٞم٤مً  جمتٛمٕم٤مً  ٟمٕمٞمش ٓ أنٜم٤م

 متٌم ًمٞم٧ًم ومٝمل اعمجتٛمٕم٤مت، هذه ُمـ ٟم٤مسمٕم٦م هل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك: وًمذًمؽ 

 إصدار ذم يتِمددون اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض إمم ٟمتقصؾ هٜم٤م وُمـ سم٘مدر، إٓ اإلؾمالم قمغم

 إؾمػ ُمع وهؿ حيٙمٛمقهنؿ، اًمذيـ اعمًٚمٛملم احلٙم٤مم قمغم وؿمديدة ىم٤مؾمٞم٦م أطمٙم٤مم

 -إٟمٙم٤مره٤م ٕطمدٍ  يٛمٙمـ ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه اهلل، أنزل سمَّم حيٙمٛمقن ٓ اًمِمديد



 211   إيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٚمٞمٝمؿ اخلروج وسمقضمقب سمتٙمٗمػمهؿ أطمٙم٤مم إصدار ُي٤ًموي ٓ ذًمؽ وًمٙمـ 

 ىمقة اًمٗمت٤موى هذه ُمثؾ ُيّْمِدرون اًمذيـ ه١مٓء قمٜمد يقضمد وًمٞمس وُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ،

 يمؾ ذم شمٜمٗمٞمذه يًتٓمٞمٕمقن ٓ ُم٤م سمحٙمؿٍ  ي٘مقًمقن ٞمػويم اًمٞمٝمقد، هب٤م حي٤مرسمقا  أن يًتٓمٞمٕمقا 

ة، طم٘مٞم٘م٦م هذه اهلل أنزل ُم٤م سمٖمػم حيٙمٛمقن ٕهنؿ طمٙم٤مُمٝمؿ: وُمع اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد  ُُمرَّ

 ديٜمف، قمـ ُمرشمد ومٝمق اهلل أنزل ُم٤م سمٖمػم طمٙمؿ ُمـ يمؾ أن يٕمٜمل ٓ: اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ًمٙمـ

ح ويٕمت٘مد اإلؾمالم، يٕمتٜمؼ ٓ احل٤ميمؿ هذا أن فمٝمر إذا: واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ  سمف وُيٍَمر

 ديٜمف قمـ ُمرشمد يم٤مومر سم٠منف ؿمؽ ٓ هذا اًمزُم٤من، هذا ذم اإلؾمالُمل احلٙمؿ يّمٚمح ٓ سم٠منف

 -اصمٜملم ُمًٚمٛملم سملم ظمالف ودون واطمداً  ىمقًٓ 

 ذم إٓ ه١مٓء، وٟمحًـ ه١مٓء ٟم٘مٌح أن يٜمٌٖمل ٓ واًمتٞمًػم اًمتِمديد: اخلالص٦م 

 -اهلل ذع ُم٤م طمدود

 ( 00:  22:  00. 211.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  71:  70. 211.واًمٜمقر اهلدى)

 (    00:  71:  11. 211.واًمٜمقر اهلدى)

 افربقية افبـقك مع افتعامؾ خطقرة

 سمثروهتؿ ُمٕمرووملم اًمذيـ إٓ ذم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمٝمد ذم اعمراسملم ه١مٓء :اًمِمٞمخ

 قمٜمد اًمِمخص ُمٕمروف اًمِمخص، ومٞمجلء ُمٕمٞمٜم٦م، حمالت إيش هلؿ وًمٞمس وهمٜم٤مئٝمؿ،

 يم٤مشم٥م وقمٜمده ؿم٤مهديـ جيٞم٥م ؿم٤مهديـ جيٞم٥م  ًمف سمٞم٘مقل ُيرايب وأنف همٜمل أنف أن اًمٜم٤مس

 -آظمره إمم يم٤مشم٥م ًمف جيٞم٥م أو يٙمت٥م،

  سم٥ًٌم وؿم٤مهدي٦م، ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ: إنقاع هذه مجٞمع ومتٕم٤مون 

 -اًمٗمٔمٞمع اعمٜمٙمر هذا قمغم اًمتٕم٤مون

 ٓ اًمٌٜمؽ اًمٞمقم وؿم٤مهدي٦م، ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾش اهلل ًمٕمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل 

 إمم اعمٕم٤مُمالت ُمـ يمثػم ذم طم٤مضم٦م ذم ُم٤م اًمٌٜمؽ سمٞمجقز إرسمٕم٦م، إنقاع هذه قمغم ي٘مقم

 يمثػمة أنقاع ُمـ ُمٕمف ُمتٕم٤موٟملم إمم اًمِم٤مهديـ سمدل سمح٤مضم٦م هق ًمٙمـ ؿم٤مهديـ، إيش



 217 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

 ًمٚمٕمٍم سم٤مًمٜم٦ًٌم أنقاع إيش أد اًمٌٜمؽ، اًمرئٞمس إمم اعمُٜمَٔمرػ اًمٙمٜم٤مس ُمـ سمدأً  ضمداً  ويمثػمة

 -اًمْمخؿ اعمٜمٙمر هذا قمغم يتٕم٤موٟمقن ٕهنؿ  اًمٚمٕمـ: حت٧م داظمٚملم يمٚمٝمؿ احل٤مرض،

 سمالهم٦م هب٤م ُٟمَٗمنر  أن ٟمًتٓمٞمع اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ دائَّمً  ٟمٕمتؼمه اًمقاىمع ذم احلدي٨م وهذا 

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم اًم٘مرآن

 ﴾-َواًْمُٕمْدَوانِ 

 سمٕمد طم٘مقىمٝمؿ، وقمغم اًمٜم٤مس أُمقال قمغم وقمدوان إصمؿ اًمٌٜمقك ُمع وم٤مًمتٕم٤مُُمؾ 

 -اهلل ذيٕم٦م وقمغم اهلل أطمٙم٤مم قمغم اقمتدائٝمؿ

 اجلقاز ُيٕمٓمٞمؽ اًمنمع يم٤من وم٢من يم٤من، سمٜمٍؽ  أير  ُمع اًمتٕم٤مُُمؾ ٟمقع إمم دائَّمً  اٟمٔمر: إذاً  

 -ومال وإٓ ضم٤مئز ومٝمق

 -ؿمؽ وٓ ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م هل اًمٌٜمقك ذم دمري اًمتل اًمٞمقم اعمٕم٤مُمالت وأيمثر 

 شُمٌٞمح اًمتل اًميورة ُمع إٓ اًمتٕم٤مُُمؾ جيقز ٓ ؿمديد، واظمتّم٤مر وسم٤مظمتّم٤مر 

 -اخلٜمزير حلؿ ي٠ميمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ

 اًمٌديؾ؟ هق ُم٤م ٟمٕمؿ، إيف :اًم٤ًمئؾ

ديؾ شمريد :اًمِمٞمخ ديؾ هق ُم٤م إظمقاٟمٜم٤م، أطمد ُمـ ذيمره اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال قمـ اجلقاب--اًٌم  -اًٌم

 ًمٚمٛمجٞم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٞمس سم٤مًمًٝمؾ، ًمٞمس قمٜمف اجلقاب  سم٤مقمت٘م٤مدي اًم١ًمال هذا 

 أن، اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٌٜمقك أن: احل٤مرضيـ مجٞمع قمغم خيٗمك ٓ ٕنف ًمٚم٤ًمئٚملم: سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٙمـ

 شمٕم٤مُمالً  شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اًمٌٜمقك هذه سمٞمٜمٝمؿ ُوضِمَدت اًمذيـ اعمًٚمٛملم، ٟمٗمقس شَمٖمػمُّ  صمٛمرة هل

 -إؾمالُمل همػم

 هذا قمـ سمديالً  ٟمٓمٚم٥م ومحٞمٜمَّم اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع وم٤ًمد آصم٤مر ُمـ أثر هل: وم٢مذاً  

 إٓ اًمٌديؾ ٟمقضمد أن ُيٛمٙمٜمٜم٤م ومال احل٘مٞم٘مل، اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ُمع يتٜم٤مومر اًمذي اًمٌٜمؽ

ُ  َٓ  اهللَ  إِنَّ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ىم٤مل يمَّم واًمتٖمٞمػم، اًمتٌديؾ سم٢مجي٤مد  َُم٤م ُيَٖمػمر

واْ  طَمتَّك سمَِ٘مْقمٍ  ُ ِٝمؿْ  َُم٤م ُيَٖمػمر ًِ  ﴾-سم٠َِمنُْٗم



 218   ٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤مإيداع إُمقال ذم اًمٌٜمقك واًمت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٚمٞمف، هؿ ُم٤م قمغم اعمًٚمٛملم سم٘م٤مء ُمع إجي٤مده يٛمٙمـ ٓ وؾمقف ُوضمد إن اًمٌديؾ ٕن 

 ًمٞمًقا  ٕهنؿ ُمٕمف: اعمًٚمٛمقن يتٕم٤مُمؾ وًمـ هُيَْجر  وؾمقف ُيْروَمض ومًقف ُوضمد إن

ٚمقا  ومل طم٘م٤ًم، ُمًٚمٛملم  اًمٌٜمؽ قمـ اًمٌديؾ هذا يت٘مٌؾ اًمذي اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ُيَِمٙمر

 -اإلؾمالُمل

 ُمـ هق ضمدًا، ه٤مم أُمر اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٜمٗمقس شمٖمٞمػم وُمقوقع 

 ورسمَّم أمهٞمتف، يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٙم٤مومريـ قمـ ومْمالً  اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم يزال ٓ اًمتل إُمقر

 اىمتٜمٕم٧م ىمد ُم٤م يقُم٤مً  يم٤مٟم٧م اًمٙم٤مومرة، اًمٖمرسمٞم٦م اًم٘مقاٟملم سمٕمض أن مجٞمٕم٤ًم، احل٤مرضون يٕمٚمؿ

ر اًمتج٤مرب ُمٓم٤مرق حت٧م  ذم اخلٛمر ذب اٟمتِم٤مر ُمـ اًمٞمد عمس عمًقه٤م اًمتل وإرضا

ر، هلذه ُمالطمٔمتٝمؿ حت٧م  اًمٌالد، شمٚمؽ  ًمٙمـ اخلٛمر، سمتحريؿ ىم٤مٟمقٟم٤مً  أصدروا إرضا

 ٕن ,اًمِم٤مهد وهٜم٤م, اًم٘م٤مٟمقن هذا وقمـ اًمتحريؿ هذا قمـ شمراضمٕمقا  ُم٤م هقم٤من

 دم٤مهد أن اؾمتٕمداد قمٜمده٤م ًمٞمس اًم٘م٤مٟمقن، وهذا اًمٜمٔم٤مم هذا قمٚمٞمٝم٤م وُمرض اًمتل اًمٜمٗمقس

ره٤م: قمٚمٛمٝمؿ ُمع اخلٛمر ذب قمـ شمٌتٕمد وأن ٟمٗمقؾمٝم٤م  قمـ اًمٜم٤مس يٌتٕمد إٟمَّم ٕنف سم٠مرضا

 -آظمر رء وٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمت٘مقى اًمٜمٗمقس قمٜمد اعمِمتٝم٤مت اعميات

 ُمع اًمدظم٤من، ينمسمقن اعمًٚمٛملم إـم٤ٌمء  ًُمـ يمثػما  ٟمجد اًمٞمقم إمم ٟمزال ٓ وًمذًمؽ 

ر قمٚمٛمٝمؿ ره٤م يٕمٚمٛمقن وهؿ أجْم٤مً  اخلٛمر ينمب وسمٕمْمٝمؿ سمؾ اًمدظم٤من، سم٠مرضا  -أرضا

 اًمٙمٗم٤مر قمـ ي٘م٤مل ومَّمذا اخلٛمر، ينمسمقن هٙمذا اعمًٚمٛملم أـم٤ٌمء سمٕمض يم٤من إذا 

 أو ُي٤ًمومرون واًمذيـ هن٤مًرا، ًمٞمالً  اخلٛمر ومنمهبؿ وًمذًمؽ وَأَُمّر، أدهك ومٞمٝمؿ إُمر

 وإٟمَّم اح٤مء، ينمسمقن ىمٚمَّم أنف يذيمرون أوروسم٤م، سمالد إمم سم٤مًمًٗمر ُيٌتٚمقن أصح سمٛمٕمٜمك

 -اخلٛمر ينمسمقن

م قمَّم ًمالسمتٕم٤مد اًمًٌٞمؾ هق ُم٤م: إذاً    هق ًمٞمس حمٚمف اهلل، أب٤مطم٦م ُم٤م وإطمالل اهلل، طَمرَّ

 اهلل شم٘مقى حت٘مٞمؼ وهق أٓ اًمٜمٗمقس، ذم ىم٤مئؿ رء سمتٌديؾ وإٟمَّم واًمتٌديؾ، اًمتٖمٞمػم جمرد

 -إؾمالُمٞم٤مً  اعمحرُم٦م اعمٕم٤مُمالت يمؾ قمـ اًمٜم٤مس ٓسمتٕم٤مد اًمٕمالج هل اًمتل  وضمؾ قمز

 اًمٜمٗمقس هتٞمئ٦م سمٕمد إٓ إجي٤مده يٛمٙمـ ٓ اًمٌديؾ إن: أىمقل أن ُأريد سم٤مظمتّم٤مر إذاً  

 -اعمحرُم٦م اًمٌٜمقك هذه قمـ ًمالسمتٕم٤مد
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 ومَّمش آظمؽماع ُأم احل٤مضم٦م: »وهل  احل٤مرض اًمٕمٍم ذم ُمِمٝمقرة مجٚم٦م شم٠ميت وطمٞمٜمٜمئذٍ  

 وهل رء ومٞمٝم٤م هل أن سمحج٦م اًمٌٜمقك، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ قمغم ُيْ٘مٌِٚمقن يزاًمقن ٓ اًمٜم٤مس دام

 ىمقل إمم يٜمٔمرون ٓ رضورة، هل وُم٤م رضورة ومٞمف رء ومٞمٝم٤م وهل رء ومٞمٝم٤م ُم٤م

 سم٘م٤مقمدة ُُم٘مٞمدة اًم٘م٤مقمدة هذه ًمٙمـش اعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات» صحٞمح اًمٗم٘مٝم٤مء،

ر اًميورة» وهل أظمرى،  ش-سم٘مدره٤م شُمَ٘مدَّ

 أُمقاًمٙمؿ شُمقدقمقا  أن إمم شمْمٓمريمؿ اًمتل اًميورة هل ُم٤م اًمتُّج٤مر ؾم٠مخ٧م وم٢مذا 

 -اًمتج٤مرة ًمؽ سمٞم٘مؾ اًمٌٜمقك، ذم اعماليلم رسمَّم سمؾ سم٤مًٕمقف

 يمٞمػ اعمَُحّرُم٤مت، ارشمٙم٤مب ًمٚمٛمًٚمؿ شمٌٞمح رضورة ًمٞم٧ًم اًمتج٤مرة ـمٞم٥م، 

 ُمٕمٜم٤مه ُم٤م طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م سيح ذم ي٘مقل واإلؾمالم

 رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  وم٢من اًمٓمٚم٥م، ذم وأمجٚمقا  اهلل اشم٘مق اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م»

م ُيٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من وأضمٚمٝم٤م، م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢منش سم٤محلرا  -سم٤محلرا

 اؾمتحالًمؽ شمٔمٜمـ وٓ وضمؾ، قمز اهلل شمت٘مل أن ومٕمٚمٞمؽ شُمَت٤مضِمر أن أردت إذا وم٠من٧م 

م ُم٤م   ؾمقاى هٜم٤مك رضورة وٓ اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات أن سمزقمؿ اهلل طَمرَّ

 -اهلل طمرم سمَّم اًمٌٓمـ وإُمالء اًمٙمرش شمقؾمٕم٦م

 أطمًـ اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هذه ذم يٕمٞمش أن اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع أبدًا، رضورة ًمٞمس هذا 

 صمري٤مً  همٜمٞم٤مً  يٙمقن أن اًميوري ُمـ وًمٞمس اًم٘مٜم٤مقم٦م، طمدود ذم طمٞم٤مة وأطمًـ قمٞمش

 -اإلؾمالم ذم اعمَُحّرُم٦م اعمٕم٤مُمالت قمغم سمٜم٤مءاً  وسمخ٤مص٦م يمٌػما،

راً  ىمٚم٧م  راً  ُمرا ُم٤مً  وأرى  وشمٙمرا ر أن قمكمّ  ًمزا  وًمق اًمٜم٤مس، ُم٤ًمُمع قمغم ذًمؽ ُأيَمرر

 -يًٛمع مل ُمـ هٜم٤مك يٙمقن وىمد ي٘م٤مل، يمَّم إوم٤مدة اإلقم٤مدة ذم وم٢من ؾمٛمع، ىمد ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من

 يدظمٚمقن ٓ ظم٤مص٦م هٜم٤مك أن يٕمٜمل ٓ وهذا, سمٕم٤مُم٦م اًمٞمقم اعمًٚمٛملم إن: أىمقل وم٠من٤م 

ـْ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ٟمًقا  ,اًمٕمٛمقم هذا ذم َ  َيتَِّؼ  َوَُم * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ٟمٞم٦م أي٦م أقمٜمل ٟمًقا  أىمقل إين﴾ حَيَْت : شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق اًم٘مرآ

ـْ ﴿ هُ  َوٜمًٙم٤م َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢مِنَّ  ذيِْمِري قَمـ َأقْمَرَض  َوَُم  َربر  ىَم٤مَل * َأقْمَٛمك اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  َوَٟمْحنُمُ
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شَمٜمِل مِلَ  ٞمتََٝم٤م آَي٤مشُمٜم٤َم َأتَتَْؽ  يَمَذًمَِؽ  ىَم٤مَل  *سَمِّمػًما  يُمٜم٧ُم  َوىَمدْ  َأقْمَٛمك طَمنَمْ ًِ  اًْمٞمَْقمَ  َويَمَذًمَِؽ  وَمٜمَ

ك ًَ  ﴾-شُمٜم

ـْ : ﴿اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه ٟمًقا  اًمٞمقم اعمًٚمٛملم إن: ىمٚم٧م وم٠من٤م  َ  َيتَِّؼ  َوَُم  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ىَمٚمََّّم: سمدًمٞمؾ ٟمًقا  ُم٤م أظمل ي٤م ٓ، ىم٤مئؾ: ومٞم٘مقل﴾ حَيَْت

ـْ : ﴿مجٞمؾ سمخط ٓومتف ودمد إٓ سمٞمت٤مً  شمدظمؾ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  ﴾-حَيَْت

 اًمٜمًٞم٤من أقمٜمل وإٟمَّم اًمٕمٚمٛمل، اًمٗمٙمري اًمٜمًٞم٤من أقمٜمل ُم٤م أن٤م رويدك: ًمف أىمقل 

ـْ : ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم اعمذيمقر اًمٕمٛمكم  َوٜمًٙم٤م َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢ِمنَّ  ذيِْمِري قَمـ َأقْمَرَض  َوَُم

هُ  شَمٜمِل مِلَ  َربر  ىَم٤مَل * َأقْمَٛمك اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  َوَٟمْحنُمُ  ىَم٤مَل * سَمِّمػًما  يُمٜم٧ُم  َوىَمدْ  َأقْمَٛمك طَمنَمْ

ٞمتََٝم٤م آَي٤مشُمٜم٤َم َأتَتَْؽ  يَمَذًمَِؽ  ًِ  -قمٛمكم ٟمًٞم٤من، ٓ ذهٜمل؟ ٟمًٞم٤من﴾ وَمٜمَ

 ُمـ اعماليلم ُمئ٤مت اًمٙمثػم قمغم أي٦م هذه شمٜمٓمٌؼ اًمِمديد، إؾمػ ُمع اًمٞمقم ومٜمحـ 

ـْ : ﴿اًمِمديد اًمققمٞمد هذا يٜمٓمٌؼ اعمًٚمٛملم  َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢مِنَّ  ذيِْمِري قَمـ َأقْمَرَض  َوَُم

َتحؾ أن ُمـ أؿمد َوٜمَؽ وأيُّ ﴾ َوٜمًٙم٤م ًْ  أص٤مًم٦مً  اًمٙمٗم٤مر ُمـ اإلؾمالم سمالد ُمـ أـمراف شُم

٤مم ه١مٓء فمؾ ذم وٟمٕمٞمش أظمره، إمم اٟمتَّمء اًمٙمٗم٤مر أو  أصٚمٞملم يمٗم٤مر سمٕمْمٝمؿ اًمذي احلُٙمَّ

 -ذًمؽ وٟمحق ـم٤مرئٞملم يمٗم٤مر وسمٕمْمٝمؿ

 آظمر، سمٚمد إمم إؾمالُمل سمٚمد ُمـ شمٜمت٘مؾ أن شمًتٓمٞمع ٓ أنؽ اًمْمٜمؽ، اعمٕمٞمِم٦م هذه 

 ضمٌػم اسمـ أو سمٓمقـم٦م اسمـ رطمٚم٦م وشمٕمٞمد اإلؾمالم سمالد ذم شمٓمقف أن اًمقاضم٥م هق يمَّم

طم٤مًم٦م هذا اؾمتٓم٤مع يمٞمػ اإلٟم٤ًمن يتٕمج٥م ذًمؽ، وٟمحق  هذه يٓمقف أن وىمتذاك اًمرَّ

 ٓ سمؾ اًمٞمقم، اعمًٚمٛمقن هب٤م ُأصٞم٥م  اًمتل اًمتٕم٘مٞمدات هذه ومٞمف يم٤من ُم٤م أن دًمٞمؾ اًمٌالد،

 طمتك ؾم٤مقم٤مت  , سم٢ميف – إٓ يمٞمٚمقُمؽم ُم٤مئتل يمٞمٚمقُمؽم ُمئ٦م ُم٘مدار شمتج٤موزه٤م أن شمًتٓمٞمع

ـْ : ﴿اًمْمٜمٙم٤م اعمٕمٞمِم٦م ُمـ احلٞم٤مة ُمـ هذا ًمؽ ويًٛمح ًمؽ ي١مذن  ذيِْمِري قَمـ َأقْمَرَض  َوَُم

ـْ : ﴿ُمٕمرووم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وم٤مٔي٦م أي٦م أظمر إمم﴾ َوٜمًٙم٤م َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢ِمنَّ  َ  َيتَِّؼ  َوَُم  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  أطمد ٓ هب٤م، ُيْٕمَٛمؾ ٓ ُمؽمويم٦م ُمٝمجقرة ًمٙمٜمٝم٤م﴾ حَيَْت

ـْ : ﴿سم٤مهلؿ ذم خيٓمر هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل ؿم٤مء ُمـ إٓ اًمتج٤مر ُمـ َ  َيتَِّؼ  َوَُم  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ
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 اعمخ٤مرج ُمـ أطمًـ خمرضًم٤م ًمف ؾمٞمجٕمؾ وضمؾ قمز وم٤مهلل اًمرسم٤م يؽمك ُمـ: أي ،﴾خَمَْرضًم٤م

ـْ : ﴿رسمقي٤مً  شمٕم٤مُمالً  شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ذم وضمؾ قمز هلل اًمٕم٤مصقن يتٙمٚمٗمٝم٤م اًمتل َ  َيتَِّؼ  َوَُم  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 ﴾-خَمَْرضًم٤م ًَمفُ 

 شمٕمٛمؾ ٓ أراك ًمٙمـ  ٟمٕمؿ، ي٘مقل أي٦م؟ هبذه شم١مُمـ هؾ: ضمقاب وٓ ٟم٠ًمل ٟمحـ 

 -خمرضم٤مً  ًمؽ جيد طمتك وضمؾ قمز اهلل شمت٘مل ٓ أن٧م هب٤م

 وٓ ُمثكم ُمـ ؿمخص يًتٓمٞمع ٓ اًمٌديؾ، أي٦م هذه ذم هق اًمٌديؾ أن سم٤مقمت٘م٤مدي 

 ًمألطمٙم٤مم وُمقاومؼ اًمٞمقم اًمٕمرذم سم٤معمٕمٜمك سمٜمًٙم٤م ُيقضِمدوا أن ُمئ٤مت وٓ ُمثكم ُمـ قمنمات

 همػمٟم٤م أنٜم٤م ومٚمق اًم٘مٚمقب وًمٞمس اجلُُدر هب٤م شُمَزيَّـ شمزال ٓ أي٦م هذه داُم٧م ُم٤م اًمنمقمٞم٦م،

 أصدق وضمؾ قمز اهلل ٕن رسمٜم٤م: ٟمت٘مل سم٠من وذًمؽ سمٜم٤م، ُم٤م وضمؾ قمز اهلل ًمٖمػم أنٗمًٜم٤م ُمـ

ـْ : ﴿اًم٘م٤مئٚملم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ﴾-حَيَْت

 اًمتل اًمنقم٦م هبذه ٟمٔم٤مًُم٤م ُٟمقضمد أنف ُم٤مدي، طمؾ ىمْمٞم٦م أنف ىمْمٞم٦م ُمش اًم٘مْمٞم٦م: إًذا 

 شمٓمٝمػم إمم حيت٤مج هذا  اعمِم٤ميمؾ، سمٕمض حلؾ اًم٘مقاٟملم ويْمٕمقن اًمٙمٗم٤مر إًمٞمٝم٤م يًٕمك

 قمٚمٞمٝم٤م يتٗمْمؾ وضمؾ قمز رسمٜم٤م طمتك قم٘م٤مئده٤م، ُمـ أومٙم٤مره٤م ُمـ ٟمٗمقؾمٝم٤م ُمـ إُم٦م

ر وٓ عمِم٤ميمٚمٝمؿ، سمحٚمقل ي٠ميت اًمذي اح٤مدي اًمٌديؾ يٚمٝمٛمٝمؿ سم٠من  طمٞمٜمذاك  أقمَّمهلؿ ُي١َمظمر

 -ُمٜمٝم٤م اعم٤ٌمح اًمدٟمٞمقي٦م

 اصمٜملم طمديثلم أذيمر أن٤م أي٦م هذه قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أجْم٤ًم، اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه 

 اًمتل إُمؿ سمٕمض ُمـ وىمٕم٧م مم٤م واىمٕمًٞم٤م شمٗمًػًما  أي٦م، هلذه يم٤مًمتٗمًػم ُيْٕمَتؼمان أجْم٤ًم،

 يم٤من: »صحٞمح٦م ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه ومٞمَّم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ىمٌٚمٜم٤م، يم٤مٟم٧م

 ه٤مِت : ىم٤مل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م أىمروٜمل: ًمف وم٘م٤مل ؾم٤مئؾ ومج٤مءه همري٥م، رضمؾ ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ

 -اًمٙمٗمٞمؾ

 ذه٥م، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٜم٘مده ؿمٝمٞمد، اهلل ىم٤مل اًمِمٝمٞمد، ه٤مت: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ، اهلل: ىم٤مل 

 ُمـ يمالً  اهلل ُمـ واخلقف اهلل شم٘مقى هل إٟمَّم يمٗمٞمؾ، وٓ اًمٕم٤ٌمد ُمـ هٜم٤م ؿمٝمٞمد وٓ

 واٟمٓمٚمؼ اًمديـ، هذا ًمقوم٤مء يقم قمغم وشمقاقمدا واعمُـْ٘مِرض، اعمُْ٘مؽَمض ُمـ واًمٗم٘مػم اًمٖمٜمل

 يًتٓمٞمع ٓ ٟمٗمًف وضمد اعمٞمٕم٤مد طمؾ ومٚمَّم أظمرى، سمٚمدة ذم يٕمٛمؾ ديٜم٤مر سم٤مح٤مئ٦م اعمًت٘مرض
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 أُمراً  ومٕمؾ ًم٘مد ومٕمؾ؟ ومَّمذا ديٜم٤مر، اح٤مئ٦م ًمٞمٗمٞمف اًمٖمٜمل: ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة ذم حيي أن

 أُم٤م اًمٜم٤مس، قمٜمد اعمٕمٝمقدة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م سم٤معم٤ٌمدئ متًٙم٤مً  يًتٜمٙمره ُمـ أول أن٤م قمج٤ًٌم،

 ذم ضم٤مء يمَّم اًمٕمج٤مئ٥م، شم٠ميت ومٝمٜم٤م قمٚمٞمف ويتقيمؾ وضمؾ قمز اهلل إمم يٚمج٠م طمٞمٜمَّم اإلٟم٤ًمن

صمقا : »اًمًالم  قمٚمٞمف ىمقًمف وهق طمدي٨م ئٞمؾ سمٜمل قمـ طَمدر  ش-طمرج وٓ إها

 ح٤م اًمرضمؾ هذا اًم٘مّم٦م، هذه إقم٤مضمٞم٥م هذه ُمـ أقم٤مضمٞم٥م، ومٞمٝمؿ يم٤مٟم٧م وم٘مد 

 ظمِمٌف أظمذ ومٕمؾ؟ ُم٤مذا اًمٜم٘مقد، ًمدومع اعمققمقد اًمٞمقم ذم حيي أن يًتٓمٞمع ٓ أنف ؿمٕمر

 -ضمٞمداً  طمِمقاً  وطمِم٤مه٤م ٓطِمْظ، ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م وَدكّ  وطمٗمره٤م

 اًمِمٝمٞمد، يمٜم٧م وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ يمٜم٧م أن٧م ريب ي٤م: وم٘م٤مل اًمٌحر، ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء صمؿ 

 إٟمَّم ًمٙمـ ومٜمقن، واجلٜمقن ضمٜمقن، ؿمٖمؾ دروؿم٦م ؿُمْٖمؾ اًمٌحر، هذا ذم اخلِم٦ٌم ورُمك

شمٞمؿ إقمَّمل  اًمّمدور، ذم ُم٤م يٕمٚمؿ اًمذي وضمؾ قمز رسمٜم٤م سم٤مًمرضمؾ، ص٤مر ؿمق ؿمقف سم٤مخلقا

 وسملم سمٞمٜمف وم٤مشمف وىمد اعمققمقد، اًمٞمقم ذم اًمقوم٤مء حم٤موًمتف ذم اإلٟم٤ًمن هذا إظمالص ويٕمٚمؿ

 سم٤مؾمتٓم٤مقمتف سم٥ًٌٍم  أتك صمؿ شمقيمٚمف طمؼ اهلل قمغم ومتقيمؾ اعم٤ًموم٤مت ُمـ اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمٌٚمد

 إمم أجْم٤مً  هيع سمريد أو ُمقضمقد اًمٞمقم هق يمَّم ُمًجؾ دًمٞمؾ قمٜمده ُم٤م اًم٥ًٌم، هذا

 -آظمره

 قمغم ُمتقيمالً  اًمٌحر ذم ورُم٤مه٤م اًمٜم٘مقد وهذه اًمدراهؿ هذه ومٞمٝم٤م وَدكَّ  اخلِم٦ٌم وَمَدكّ  

 هل ُم٤م ؿمٖمٚمتؽ هذه ريب ي٤م: يٕمٜمل اًمِمٝمٞمد، يمٜم٧م وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ يمٜم٧م أن٧م اهلل،

 -سمٞمدي سمٞمٓمٚمع ُم٤م هذا أن٤م ؿمٖمٚمتل،

 إمم اخلِم٦ٌم هذه شم٠مظمذ أن إُمقاج أُمر هل٤م، طمدود ٓ اًمتل سم٘مدرشمف وضمؾ قمز رسمٜم٤م 

 ص٤مطمٌف ًمٞمتٚم٘مك اعمققمقد اًمٞمقم ذم اًمدائـ وظمرج اًمٖمٜمل، اًمدائـ ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة

 -قمٌث٤مً  ًمٙمـ اعمديـ،

 سملم ظمِمٌف قمغم سمٍمه ووىمع ومٞمٝم٤م، يٕمٛمؾ يم٤من اًمتل اًمٌٚمدة شمٚمؽ ذم زال ُم٤م وم٤مًمرضمؾ 

 وإذا ًمٞم٠مظمذه٤م، يده َيُٛمدّ  أن وم٠ُمخٝمؿ وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً  هب٤م وشمتالقم٥م إُمقاج شمت٘م٤مذومٝم٤م يديف

 إمم أظمذه٤م ضم٤مُمدة، ظمِم٦ٌم ُمش هذه اخلِم٦ٌم سم٠من حيس ضمٕمٚمف اًمذي إُمر صم٘مٞمٚم٦م: هل

 -اًمرضمؾ شمٕمج٥م ذه٥م ديٜم٤مر اح٤مئ٦م إيش؟ ُمٜمٝم٤م لوإهن٤م ويمنه٤م اًمدار
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 وقمدم  ضمٝم٦م ُمـ اًمقوم٤مء ذم اإلظمالص أن اٟمٔمر اًمققمد، سمٕمد اعمديـ ضم٤مء صمؿ 

 أن٤م احل٤مل، أظمذه ومالن ومٞم٘مقًمقا  اًمّمقومٞم٦م أن يٛمٙمـ شمًٛمٕمقا  أنتؿ ومٕمٚمف، ُم٤م قمغم آقمتَّمد

 -اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمك ًمف ًمٙمـ اًمٌمء، هذا ُمٜمٙمر

 أبدًا: ُمًتٜمٙمر ُمش هذا احل٤مل ي٠مظمذه أطمٞم٤مٟم٤مً  اإلٟم٤ًمن أن ىمْمٞم٦م ُمٕمل شمٕمرومقا  ٓزم 

 سم٤معمأل واشمّم٤مًمف إقمغم إمم سم٤مرشمٗم٤مقمف اح٤مدي اًمقضمقد قمـ يٜمٗمّمؾ أطمٞم٤مٟم٤مً  اإلٟم٤ًمن ٕن

 -إقمغم

  احل٤مل، أظمذه هذا ؿمؽ سمال ديٜم٤مر، اح٤مئ٦م وومٞمٝم٤م اخلِمٌف أخ٘مك ح٤م اًمرضمؾ هذا 

 احل٤مل، وأظمذه اهلل سمٞمذيمر ضمٜم٤من هذا يٕمٜمل احل٤مل، أظمذه اًمّمقومٞم٦م سمٞم٘مقًمقا  ٟم٘مقل ومٜمحـ

 إمم ًمٞمٓمػم أضمٜمحف ًمف يم٤من ًمق أنف قمٚمٞمف جي٥م ٕنف ؿمٕمقره: أظمذه هٜم٤م احل٤مل أظمذه هذا ٓ،

 ؿمق إذا سم٢ميده ـم٤مًمع ُمش ًمٙمـ سم٤مًمققمد، ووم٤مءً  اًمٜم٘مقد يٜم٘مده أن ُم٤مذا أضمؾ ُمـ اًمٌٚمد، شمٚمؽ

 ورُم٤مه٤م اخلِم٦ٌم ذم ه٤مًمٜم٘مقد َدكَّ  سم٠مجده سمٞمٓمٚمع ُم٤م ىم٤مل سم٤معمقضمقد، إٓ ضمقد ٓ هل سمٞمًقي

 -آظمره وإمم

 واًمقوع اًمٓمٌٞمٕمل، اًمقوع إمم سمػمضمع ُمٕمف اؾمتٛمر ُم٤م أظمذه اًمكم هذا ه٤محل٤مل ًمٙمـ 

 ٟم٘مده ضمٞمٌف ُمـ وأظمرج ومٕمٚمف، رء يمؾ دم٤مهؾ ص٤مطمٌف قمٜمد ضم٤مء ح٤م قمٜمف ُيَٕمؼّم  اًمٓمٌٞمٕمل

 -ديٜم٤مر أخػ ُم٤مئ٦م

 اإلهلل سم٤مًمؼميد ًمؽ سمٕمث٧م أن٤م ًمف سمٞم٘مقل يم٤من اًمٗمٕمؾ، ذاك قمغم يٕمتٛمد سمِّده يم٤من ًمق 

 -اإلٟم٤ًمن شَمَقىمُّع قمـ ظم٤مرضم٦م ىمْمٞم٦م هل سمٞمٕمرومف ؿمق وصٚمؽ، ومٝمؾ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م

 اًمقوم٤مء ُمٜمتٝمك ؿمؽ سمال هذا ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ٟم٘مده  اعمقوقع دم٤مهؾ ًمذًمؽ 

 أو اًمروطمٞم٦م شمًٛمٞمتٝم٤م صح إذا واًمقؾم٤مئؾ اح٤مدي٦م سم٤مًمقؾم٤مئؾ واًمٕمٛمؾ واإلظمالص،

 -ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ومٜم٘مده اعمٕمت٤مد اًمٜمٔم٤مم إمم ورضمع إُمريـ سملم مجع  اإلهلٞم٦م،

رٟم٤م اًمدائـ ُمقىمػ أن اٟمٔمروا  ش شم٘مع أؿمٙم٤مهل٤م قمغم اًمٓمٞمقر إن: »اًم٤ًمئد سم٤معمثؾ ًمٞمَُذيمر

 حيٓمٝمؿ ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ًمف، ُمثٞمؾ ٓ اًمكم اإلهلل سم٤مًمؼميد ضم٤مء اًمٞمقم إهمٜمٞم٤مء ُمـ واطمد ًمق

ٟمتف او سمجٞمٌتف  هذا ٕنف ظمػًما: اهلل ضمزاك سمٞم٘مقل ًمف، سمٞمدومع اعمديـ سمٞمجل وح٤م سمخزا

 سمٓم٤مىم٦م اًمٞمقم ٟمحـ ٟمٗمٕمؾ يمَّم ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ًمؽ سمٕمث٧م أين قمٚمٞمف احلج٦م ُي٘مٞمؿ سمٞم٘مدر ُم٤م اعمديـ
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 اًمذي اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م إؾم٤ٌمب ومقق هذا ُمـ رء ذم ُم٤م ًمؽ سمٕمث٧م أن٤م أن ُمًؽمدة،

 -وىمع

 ؾمقاء، اهلل شم٘مقى وذم اهلل ُمـ اخلقف ذم يمالمه٤م اعمديـ هذا ُمثؾ اًمٖمٜمل هذا ًمٙمـ 

 ًمٙمـ إضمٞم٧م، ُم٤م وشَمَٚمّ٘مٞمؽ ٓؾمت٘م٤ٌمًمؽ ظمرضم٧م اعمٞمٕم٤مد يقم اظمل ي٤م أن٤م ىم٤مل ومٕمؾ؟ ُم٤مذا

 اًم٘مّم٦م ىم٤مل اًم٘مّم٦م؟ ؿمق ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ومٞمٝم٤م ووضمدت ويمنهُت٤م وم٠مظمذهُت٤م ظمِمٌف وضمدت

 -ُم٤مًمؽ ذم ًمؽ اهلل سم٤مرك: ًمف وىم٤مل ديٜم٤مر اح٤مئ٦م ًمف َردَّ  اًم٘مّم٦م ًمف طمٙمك ويمذا، يمذا

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف شمٗمّمٞمؾ هذه  َ  َيتَِّؼ  َوَُم ر يٕمٜمل﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  هلذا اهلل ؾَمخَّ

 - اعمقج اًمٌحر اإلٟم٤ًمن

 وضمؾ قمز رسمٜم٤م اًمٌحر، ذم متٌم سمٚمد يم٠مهن٤م اًمْمخٛم٦م، ؿمٗمتقه٤م إذا اًمٌقاظمر هذه

 -اعمت٘مل اإلٟم٤ًمن هلذا اعمقج هذا ًمٜم٤م ؾمخر

 سم٠مثر ٟمحس قمدٟم٤م ُم٤م اًمٞمقم إؾمػ ُمع ًمٙمٜم٤م سم٤مًمٕمج٤مئ٥م، شم٠ميت وضمؾ قمز اهلل ومت٘مقى 

 -ضمداً  ٟم٤مدراً  ٟم٤مدراً  إٓ اًمت٘مقى

د أظمرى، وآي٦م ُمٕمجزة وهق اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه أذيمره اًمذي اًمث٤مين احلدي٨م   أثر شُم١َميمر

 -اًمٙمقن ًمٜم٤م يًخر رسمٜم٤م ويمٞمػ وضمؾ، قمز هلل اعمًٚمؿ شم٘مقى

 اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ومًٛمع يٛمٌم، ىمٌٚمٙمؿ ممـ رضمؾ ظمرج» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل 

 أن يٛمٙمـ ٓ اًمًح٤مب قمغم اًمٓم٤مئرات اؾمتٕمالء زُمـ ذم طمتك اًمًح٤مب، ُمـ صقشًم٤م

 -اًمٓم٤مئرات دوي صقت إٓ اًمٌنم صقت ٟمًٛمع

 ي٤م اذه٥م: يٗمٝمٛمف يمالم اًمًح٤مب ُمـ اًمّمقت ؾمٛمع اًمزُم٤من ذًمؽ ذم اإلٟم٤ًمن هذا

 -هذه ص٤مرت ُم٤م قمٛمره٤م قمجٞم٥م،- ومالن أرض واؾمؼ ؾمح٤مب

 إمم اًمًح٤مب ُمع ُمِمك أظمرى، ضمٝم٦م ذم يٛمٌم سمف وإذا هٙمذا يٛمٌم اًمًح٤مب يم٤من

غ اًمًح٤مب وضمد أن  ومٞمٝم٤م ومقضمد ومٞمٝم٤م أـمؾ طمدي٘م٦م، قمغم اعمٓمر ُم٤مء ُمـ ُمِمحقٟمف ُيَٗمرر

 قمغم ؾَمٚمَّؿ اًمزرع، ٟمٔم٤مم ُمـ-- هٜم٤مًمؽ ُمـ آظمر وإمم ًمٚمَّمء اًمٓمريؼ ومتح ذم يٕمٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م
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 همري٥م رضمؾ أراك ظمؼمك؟ ُم٤م: ًمف ىم٤مل اًمًَّمء، ُمـ ومقق ؾمٛمٕمف اًمذي سم٤مؾمٛمف اًمرضمؾ

 قمروم٧م؟ يمٞمػ

 هذه أن ذح يم٠منف: يٕمٜمل ذاك؟ ومٌؿ: ًمف ىم٤مل سم٠مذٟمف، ؾمٛمٕمٝم٤م اًمذي اًم٘مّم٦م ًمف طمٙمك 

 ًمؽ ؾمخر طمتك اهلل قمٜمد اعم٘مرسملم ُمـ أنؽ سمد وٓ ًمؽ، وضمؾ قمز اهلل ُمـ يمراُم٦م

 -رء ٓ احلدي٘م٦م وظم٤مرج احلدي٘م٦م، ذم يٜمزل واعمٓمر اعمٓمر،-- اًمًح٤مب

رٟم٤م رء أؿمٌف يٕمٜمل  اًمرؾمقل يم٤من ح٤م اًمّمحٞمحلم ذم ُم٤مًمؽ سمـ أنس سمحدي٨م ُيَذيمر

 هٚمٙم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: »ىم٤مل أقمرايب دظمؾ طملم اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م اًمًالم قمٚمٞمف

 طمتك يديف ورومع اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل- ًمٜم٤م اهلل وم٤مدع إُمٓم٤مر، ىمٚم٦م ُمـ واًمٕمٞم٤مل، إُمقال،

ه سم٤مُٕمٓم٤مر اًمًَّمء ومج٤مؿم٧م اؾم٘مٜم٤م،! مهللا اؾم٘مٜم٤م،! مهللا: إسمٓم٤مه سم٤من  اًمِ٘مَرب، يم٠مومقا

ًمٞمٝم٤م متٓمر وم٤معمديٜم٦م: أنس وي٘مقل  ش-ُمٓمر ٓ وطمقا

 اهلل أن يمٞمػ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم احل٤مدصم٦م هبذه اًم٘مّم٦م هذه شُمذيمرين

 رء، ٓ اعمديٜم٦م ظم٤مرج أُم٤م اعمٓمر، ومٞمٝم٤م يٜمزل وم٤معمديٜم٦م اًمرؾمقل، دقم٤مء اؾمتج٤مب

 -وسم٤مًمٕمٙمس

 -يم٤مُمالً  أؾمٌققم٤مً : أيش ؾمٌت٤مً  متٓمر وم٤مؾمتٛمرت: »أنس ىم٤مل

 اًمرضمؾ ضم٤مء: أنس ىم٤مل خيٓم٥م، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٕم٦م ضم٤مء أن إمم»

 وم٤مدع إُمٓم٤مر، يمثرة ُمـ واًمٕمٞم٤مل إُمقال هٚمٙم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل همػمه، أو ٟمٗمًف

ًمٞمٜم٤م! مهللا: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمٜم٤م، اهلل  واًمياب أـم٤مم قمغم! مهللا قمٚمٞمٜم٤م، وٓ طمقا

 ش-يم٤مجلقٟم٦م ومٙم٤مٟم٧م اًمًَّمء وم٤مٟمٙمِمٗم٧م: ىم٤مل- اًمِمجر وُمٜم٤مسم٧م واجل٤ٌمل

 ًمٞمس اعمديٜم٦م ومٙم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م، طمقل يمٌػم شمرس هٜم٤مك يم٠من اًمؽمس،: يٕمٜملش اجلقٟم٦م»

 -اًمِمجر وُمٜم٤مسم٧م واجل٤ٌمل أـم٤مم قمغم أُمٓم٤مر طمقهل٤م وُم٤م ُمٓمر، ومٞمٝم٤م

ف يُمٚمُّف هذا  واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمٌٞمف ًمدقم٤مء اؾمتج٤مسم٦مً  وضمؾ قمز اهلل ُمـ شَمٍَمُّ

 أن٤م: اًمًح٤مب ُمـ اًمّمقت ؾمٛمع ًمٚمذي ي٘مقل احلدي٘م٦م ص٤مطم٥م اًمرضمؾ هذا ٟمجد هٜم٤مك

 -أدري ٓ واهلل
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 طمّمدهت٤م، ُم٤م وم٢مذا وأزرقمٝم٤م، ,اًمِم٤مهد وهٜم٤م– إرض هذه قمٜمدي أن٤م ًمٙمـ 

 وصمٚم٨م ٟمٗمز، قمغم ُأنٗم٘مف وصمٚم٨م إرض، إمم ُأقمٞمده صمٚم٨م أثالث، صمالصم٦م ضمٕمٚمتٝم٤م

 -هق ومٝمذا: ًمف ىم٤مل- طمقزم وُمـ ضمػماين قمغم سمف أتّمدق

 ذم اهلل شمت٘مل ٕنؽ اًمًح٤مب: ًمؽ ؾمخر وضمؾ قمز اهلل أن اؾمتح٘م٘م٧م أن٧م هبذا 

 ضمػماٟمؽ شمٜمس وٓ رزىمؽ، ؾم٥ٌم هل اًمذي أروؽ شمٜمس ٓ ٟمٗمًؽ، شمٜمس ٓ ُم٤مًمؽ،

 -واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء ُمـ طمقًمؽ ُمـ هؿ اًمذيـ

 اهلل ُيٖمػم طمتك سم٠منٗمًٜم٤م، ُم٤م ُٟمَٖمػمر  أن هق اًمٌٜمقك هذه وسمديؾ اعمِمٙمٚم٦م طمؾ: إذاً 

 -سمٜم٤م ُم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 هيٞمئقا  أن سمٕمد أن اعمقوقع يٕم٤مجلقن أنٗمًٝمؿ هؿ اعمًٚمٛملم ؾمتجد طمٞمٜمذاك 

 قمـ ويًتٖمٜمقن ؾمٌٞمٚمٝمؿ شمٕمؽمض اًمتل اعمِم٤ميمؾ هذه يٕم٤مجلقن وُيَٖمػّموه٤م، أنٗمًٝمؿ

 هق ُم٤م: ؾم١مال قمـ أضمٞم٥م أن أردت ُم٤م وهذا اهلل، ُمٕمّمٞم٦م قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك

 اًمٌديؾ؟

 (  00:  70: 78. 272. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  00: 71. 277. واًمٜمقر اهلدى) 

 افبـؽ دم ادال وضع حؽؿ

 ي٘مقل يٕمٜمل، يمٌػمة سمٙمٛمٞم٦م ُم٤مل اًمٌٜمؽ، ذم اح٤مل ووع طمٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٞم٧م؟ أهؾ وقمغم ٟمٗمز قمغم ظمقوم٤مً  اًمٌٞم٧م: ذم أوٕمٝم٤م أؾمتٓمٞمع ُم٤م أن٤م: ًمؽ

ـْ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف واوع هذا: اًمِمٞمخ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  *خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  -ىمٚمٌف قمـ ظم٤مرضم٦م داره ذم ٓومت٦م ،[7، 2:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 (  00: 20: 17. 807. واًمٜمقر اهلدى)
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 يرسق أن خشقة افبـؽ دم ادال وضع

 ُمثالً  أظمرضمف، إذا ُمثالً  يْمٞمع أن ُم٤مًمف قمغم ظمٌم عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 يْمٕمٝم٤م أن ًمف ومٝمؾ ينىمقهن٤م، ومًقف اًمٌٜمؽ ظم٤مرج أظمرضمٝم٤م ومٚمق يٕمٜمل، ُماليلم ومٚمقس

 ُم٤مًمف؟ قمغم طمٗم٤مفم٤مً  اًمٌٜمؽ ذم

 -ىم٤مهل٤م همػمك أن ًمق :اًمِمٞمخ

 -ٟمًتٗمٞمد ٟمحـ سمس ٟم٠ًمل ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 -حيّمؾ ؾم١مال يمؾ ًمٞمس ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -اًمٕمٚمَّمء ًمٌٕمض يٕمٜمل ؾمٛمٕم٧م أن٤م ٕين ؿمٞمخ: ي٤م شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م

 أن سم٤مًمٌٜمقك اعمتٕم٤مُمٚملم ًمٙم٤ٌمر وأب٤مطمقا  قمٜمديمؿ ومتقى ؾمٛمٕم٧م ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ

 -اًمٙم٤مومرة اًمٌٜمقك ذم أُمقاهلؿ يقدقمقا 

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يٕمٜمل اًمٙم٤مومرة، اًمٌٜمقك يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 أُمقاهلؿ يقدقمقا  أن آٟمٗم٤ًم، ذيمرهت٤م أن٧م اًمتل اًمٜمٔمري٦م هذه أضمؾ ُمـ أب٤مطمقا  :اًمِمٞمخ

 اًمٙمالم؟ هذا ُمٗمٝمقم همػم-- اًمٙم٤مومرة اًمٌٜمقك ذم اعماليلم شُمٕمد اًمتل

 -ُمٗمٝمقم :ُمداظمٚم٦م

 اهلل ٟمًقا  إيَّمٟمٞم٦م، ومتٜم٦م ذم اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أن ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك اعم٘مّمقد :اًمِمٞمخ

 -أنٗمًٝمؿ وم٠من٤ًمهؿ

ـْ : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل وضمؾ قمز رسمٜم٤م  َ  َيتَِّؼ  َوَُم  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ـْ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ُمقازيـ إمم اٟم٘مٚم٧ٌم اإليَّمٟمٞم٦م اعمقازيـ وم٤مٔن[ 7، 2:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 ذم يٗمٙمرون وم٘مط هؿ وإٟمَّم اًمنمقمٞم٦م، إؾم٤ٌمب ذم يٗمٙمرون اعمًٚمٛمقن يٕمد ومٚمؿ ُم٤مدي٦م،

 -اح٤مدي٦م إؾم٤ٌمب
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م ٓ ,ؿمؽ سمال, واإلؾمالم   ذقم٤ًم، اجل٤مئزة إؾم٤ٌمب يتٕم٤مـمك أن اعمًٚمؿ قمغم ُيـَحرر

 إذا وًمٙمـ-- ذًمؽ وٟمحق اًمّمح٦م، قمغم واعمح٤مومٔم٦م سمؾ اح٤مل، قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م وم٘مط ًمٞمس

 ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم ي٘م٤مل طمٞمٜمذاك ًمٚمنمع، خم٤مًمٗم٦م إؾم٤ٌمب يم٤مٟم٧م ُم٤م

 طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  وم٢من وضمؾ، قمز اهلل اشم٘مقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م

م ُيٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م، ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمٝم٤م، رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ  وم٢منش-- سم٤محلرا

م، ُيٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م  يتخذ ُمًٚمؿ سملم اإلؾمالُمل، اًمٗم٘مف ذم ومرق ٓ أنف ؿمؽ وٓ سم٤محلرا

 أن ُأريد هذه ًمٙمـ أذه٤مٟمٙمؿ، ذم واوح٦م هذه أفمـ اًمرزق، ًمتحّمٞمؾ حمرُم٦م وؾمٞمٚم٦م

 -ؾُمّٚمَّمً  أتخذه٤م

 ذقم٤مً  حمرُم٦مً  وؾمٞمٚم٦مً  يتخذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا: وم٠مىمقل 

 اًمرزق، قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م حمرُم٦م وؾمٞمٚم٦مً  يتخذ أن ًمف جيقز ٓ يمذًمؽ اًمرزق، ًمتحّمٞمؾ

 -ـمٞم٥م هذا؟ واوح

: وهل اًمٞمقم اإلؾمالُمٞملم ُمـ يمثػم يتٌٜم٤مه٤م واًمتل اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ود وهذا 

ر اًمٖم٤مي٦م  وهل أٓ ضم٤مئزة اًمقؾمٞمٚم٦م هذه هؾ: خلّمٜم٤مه إذا أن وم١ًماًمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمّ

 -حمرُم٦م وؾمٞمٚم٦م ٕنف واوح: وم٤مجلقاب ُينق؟ أن ظمِمٞم٦م اًمٌٜمقك: ذم اًمٙمثػم اح٤مل إيداع

 ُمثؾ ُمثٚمف ُم٤مًمف، قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م: هذه يتخذ أن أراد ُمـ ًمٙمؾ: ٟم٘مقل وم٢مذاً  

 جيقز يم٤من إن إـمالىم٤ًم، سمٞمٜمٝمَّم ومرق وٓ رزىمف، ًمتحّمٞمؾ حمرُم٦م وؾمٞمٚم٦م يتخذ ُمـ

م ُم٤م اؾمتحالل  قمز اهلل طمّرم ُم٤م اؾمتحالل ضم٤مز اًمرزق، ًمتحّمٞمؾ اًمقؾم٤مئؾ ُمـ اهلل طَمرَّ

 -- اًمرزق قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ وضمؾ

 طمتك اًمٜم٤مس وؿمٕمقر اًمٖمٗمٚم٦م، هل اًمٗمرق إٟمَّم جيقز، ٓ وهذا جيقز ٓ هذا ـمٌٕم٤مً 

 اؾمتٕمداد قمٜمدهؿ ومٚمٞمس طم٘م٤ًم، ُم١مُمٜملم يٕمقدوا مل اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ٕن اعمٗمتلم: سمٕمض

 -ُم٤مًمؽ حلٗمظ اعمٛمٙمٜم٦م اًمقؾم٤مئؾ شمٕم٤مط أظمل ي٤م اًمثري ًمٚمٖمٜمل ًمٞم٘م٤مل إيَّمين ٟمٗمز

ر ًَمـَّّم  ذًمؽ وىمٚم٧م اعم٠ًمخ٦م، هذه ُمثؾ ذم أىمقل أن٤م   سمٕمض ًمزي٤مرة اًمذه٤مب زم ىُمدر

 اعمًٚمٛمقن ويم٤من اعمج٤مًمس سمٕمض هٜم٤مك ٟمٕم٘مد ومٙمٜم٤م سمريٓم٤مٟمٞم٤م، وُمٜمٝم٤م إوروسمٞم٦م اًمٌالد

 ي٤م ي٘مقًمقن ؾمٜملم، أو ؿمٝمقر أو ٕج٤مم إًمٞمٝم٤م ؾم٤مومروا أو اًمٌالد شمٚمؽ اؾمتقـمٜمقا  اًمذيـ
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 ٟمخِمك اًمٌٜمؽ ذم ووٕمٜم٤مه ُم٤م إذا سمف ٟمذه٥م أجـ اح٤مل هذا وٟمحـ همرسم٤مء، هٜم٤م ٟمحـ ؿمٞمخ

ـْ : ﴿أي٦م هبذه أذيمرهؿ سمٌمء أردت وم٠من٤م ٟم٘متؾ، أن طمتك ٟمخِمك سمؾ ينق، أن  َوَُم

َ  َيتَِّؼ   ذم ٕنف اصمٜملم سمحديثلم أذيمرهؿ رء صم٤مين[ 2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ ﴿ ُمٕمٜمك سمؽمؾمٞمخ ص٤محل٤من ُمث٤مٓن رأجل ذم احلديثلم هذيـ احل٘مٞم٘م٦م

 ي٘مرؤون اًمٜم٤مس ٕن[ 2:اًمٓمالق﴾ ]خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ ﴿ ُمٕمٜمك شمرؾمٞمخ[ -- 2:اًمٓمالق]

 أجْم٤مً  وهٜم٤م يمًقري٤م، اًمٌالد سمٕمض وذم ىمٚمقهبؿ، ذم سم٠مثره٤م يِمٕمرون وٓ أي٦م هذه

ـْ ﴿ ومٞمٝم٤م ُمٙمتقب اجلدار قمغم ٓومت٦م يْمع سمٕمْمٝمؿ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 [-2:اًمٓمالق]

ٜمقا  هؿ: وم٢مذاً    احلديث٤من ومٝمذان ىمٚمقهبؿ، ُمٜمٝم٤م وأظمٚمقا  ضمدراهنؿ أي٦م هبذه َزيَّ

 ممـ رضمالً  أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم أطمدمه٤م اًم٘مرآن، ذم اعمذيمقر اعمٕمٜمك هذا ي١ميمدان

 اهلل: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ، ه٤مت: ىم٤مل ديٜم٤مر، أخػ أىمروٜمل: ًمف وم٘م٤مل همٜمل إمم ضم٤مء ىمٌٚمٜم٤م

 -اًمِمٝمٞمد اهلل: ىم٤مل اًمِمٝمٞمد، ه٤مت: ىم٤مل اًمٙمٗمٞمؾ،

 قمغم اًمٓمٞمقر إن ىمٞمؾ يمَّم وهق ؾمقاء، ُمٜمف واعمٓمٚمقب اًمٓم٤مًم٥م ذم إُمر أن يٌدو 

 اهلل-- اًمّمدق حمٛمؾ قمغم اًمٙمالم هذا أظمذ اًم٘مٚمقب، ـَمٞمرٌل ُمـ أهنؿ أي شم٘مع، أؿمٙم٤مهل٤م

 أمحر، ديٜم٤مر-- ديٜم٤مر أخػ وٟم٘مده اًمِمٝمٞمد، اهلل-- اًمِمٝمٞمد اهلل يمٗمٞمؾ، اهلل-- يمٗمٞمؾ

 ويٌدو ييب اًمٌحر ذم ذه٥م ديٜم٤مر، إًمػ اًمرضمؾ وأظمذ اًمقوم٤مء، يقم قمغم وشمقاقمدا

 اًمٞمقم أو اًمققمد أدريمف ًمٙمٜمف ديٜم٤مر، سم٤مًٕمػ قمٛمؾ ومٞمَّم وضمؾ قمز اهلل ووم٘مف اًمرضمؾ أن

 ُمـ يمؾ ومٕمالً  يٗمٕمؾ أن إٓ وؾمٕمف ومَّم اعمحًـ، اًمٖمٜمل سمٚمد قمـ سمٕمٞمد وهق اعمققمقد

 -جمذوب ُمٝمٌقل سم٠منف قمٚمٞمف حيٙمؿ يًٛمٕمف

 صمؿ ضمٞمدًا، وطمِم٤مه٤م ديٜم٤مر إًمػ ومٞمٝم٤م َوَدكّ  ٟم٘مراً  وٟم٘مره٤م ظمِم٦ٌم أظمذ أنف طمٞم٨م 

 اًمٙمٗمٞمؾ يمٜم٧م أن٧م مهللا: وىم٤مل اًمٌحر ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء وم٤مًمرضمؾ اًمٌحر ؾم٤مطمؾ إمم ضم٤مء

 ًمٙمـ ومٜمقن، واجلٜمقن اجلٜمقن-- اًمٌحر قمرض ذم اخلِم٦ٌم ورُمك اًمِمٝمٞمد، يمٜم٧م وأن٧م

 ٓؾمت٘م٤ٌمل اًمدائـ وظمرج اعمققمقد اًمٞمقم وضم٤مء شمٌلم، سمٕمد ومٞمَّم هذا ًمٚمرضمؾ يمراُم٦م هذه

 هق اًمذي اًم٤ًمطمؾ إمم اخلِم٦ٌم وضمؾ قمز اهلل أوصٚمٝم٤م ًمٙمـ اعمديـ، ضم٤مء ُم٤م قمٌث٤مً  اعمديـ
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يمف وإُمقاج طم٤مومتف، قمغم  اًمدار إمم أظمذه٤م رزيٜم٦م هل وإذا يده ومٛمد يديف، سملم شُمـَحرر

 آظمره، إمم وطمٞم٤م ؾم٤مًح٤م اعمديـ اًمرضمؾ رضمع سمٕمده٤م شمٕمج٥م، ديٜم٤مر، أخػ وإذا يمنه٤م

 اًمٞمقم وي٘مقًمقن اًمٙمقٟمٞم٦م اهلل ؾمٜمـ ُمـ ًمٞمس أي قم٤مدي، همػم أُمر ٕنف ومٕمؾ: ُم٤م ودم٤مهؾ

 اًمرضمؾ قمٜمد ص٤مر ديٜم٤مر أخػ وٟم٘مده ومٕمؾ ُم٤م ومتج٤مهؾ قم٤مدي٤ًم، ٟمٔم٤مُم٤مً  ًمٞمس-- اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

 يم٤من ومَّم اخلِم٦ٌم، سم٘مّم٦م اعمديـ حيدث أن إٓ ٟمٗمًف ًمّمٗم٤مء أجْم٤مً  وهذا وؾمٕمف ومَّم أخٗم٤من،

 وضمؾ، قمز اهلل قمغم وشمقيمؾ هذا ومٕمؾ اًمذي هق أنف اًم٘مّم٦م قمٚمٞمف ىمص أن إٓ ُمٜمف

 اهلل وم٤ٌمرك قمٜمؽ اهلل ورم ىمد: وم٘م٤مل اًمِمٝمٞمد، وأن٧م اًمٙمٗمٞمؾ يمٜم٧م أن٧م: سم٘مقًمف وظم٤مـمٌف

 --ديٜم٤مر إًمػ إًمٞمف وقم٤مد ُم٤مًمؽ، ذم ًمؽ

 سم٢ميَّمن إٓ ومٕمٚمف ُم٤م هذه، ومٕمٚمتف ومٕمؾ ح٤م اعمديـ اًمرضمؾ هذا أن قمؼمة ٟم٠مظمذ ٟمحـ هٜم٤م 

 وهق يٕمرومٝم٤م هق سمٓمري٘م٦م قمٜمف اًمقوم٤مء يتقمم أن وضمؾ قمز اهلل قمغم ُمتقيمالً  ضمداً  ضمداً  ىمقي

 -قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مدر

 قمٌدي، فمـ طمًـ قمٜمد أن٤م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمَّم وضمؾ قمز واهلل 

 -إيَّمن إمم حيت٤مج هذا ًمٙمـش ؿم٤مء ُم٤م يب ومٚمٞمٔمـ

 أن أطمد اؾمتٓم٤مع ُم٤م ديٜم٤مر إًمػ يمتؿ ًمق ص٤مذم رضمؾ اًمٖمٜمل اًمرضمؾ ذاك أجْم٤مً  

 يًٛمقه؟ ُم٤مذا ُمْمٛمقن سمؼميد ضم٤مءه ُم٤م ٕنف إـمالىم٤ًم: يٙمِمٗمف

 وضمؾ، قمز رسمف يراىم٥م ًمٙمٜمف يقُمئذ، إـمالىم٤مً  هذا ُمـ رء ومٞمف ُم٤م ٓ، ُمًجؾ،

 ومٕم٤مد ه، هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ ُمٕمت٤مد، همػم سمٓمريؼ ضم٤مءه أنف دام ُم٤م اح٤مل هذا أن ويٕمٚمؿ

ـْ ﴿ شمٗمًػم هذا قمٜمؽ، اهلل َوومَّـك ىمد: وىم٤مل ديٜم٤مر إًمػ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ﴾ خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

 [-2:اًمٓمالق]

 صحٞمح ذم اًمث٤مين-- اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمَّم وهذا اًمث٤مين احلدي٨م

 إرض، ُمـ ومالة ذم يٛمٌم ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ رضمؾ سمٞمٜمَّم: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل رضمالً  أن ُمًٚمؿ

 ذم طمدصم٧م ُم٤م ُمٕمجزة هذه ومالن، أرض اؾمؼ: ي٘مقل اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمع إذ

 ضمٝم٦م يٛمٌم اًمًح٤مب وضمد ٟمٔمره، ًمٗم٧م اًمٌمء ومٝمذا إـمالىم٤ًم، اًمدٟمٞم٤م شم٤مريخ-- اًمت٤مريخ

غ اًمًح٤مب وضمد طمتك ُمٕمٝم٤م، ومٛمِمك  قمٚمٞمٝم٤م وم٠مـمؾ طمدي٘م٦م، قمغم اح٤مء ُمـ ُمِمحقٟمف ُيَٗمرر
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 إرض، شمٚمؽ قمـ همري٥م رضمؾ وهق سم٤مؾمٛمف قمٚمٞمف ومًٚمؿ ومٞمٝم٤م، يٕمٛمؾ رضمؾ ومٞمٝم٤م وإذا

 يمٜم٧م سمٞمٜمَّم أنٜمل اًم٘مّم٦م، قمٚمٞمف وم٘مص قمرومف، يمٞمػ ُمٜمف واؾمتٖمرب اًمًالم قمٚمٞمف ومرد

 واًمًح٤مب ومنت ومالن، أرض اؾمؼ اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمٕم٧م اًمّمحراء ذم أُمٌم

 قمٜمدي أن ؾمقى قمٜمدي رء ٓ واهلل: ىم٤مل ذاك؟ ومٌؿ قمٜمدك، اح٤مء أومرغ رأجتف طمتك

 صمٚم٨م-- أثالث صمالصم٦م طمّمٞمده٤م أضمٕمؾ صمؿ وأطمّمده٤م، وأظمدُمٝم٤م وم٠مزرقمٝم٤م إرض هذه

 قمغم سمف أتّمدق أظمر واًمثٚم٨م وقمٞم٤مزم، ٟمٗمز قمغم أنٗم٘مف وصمٚم٨م إرض، إمم أقمٞمده

 -ذاك هق-- ذاك هق: ًمف ىم٤مل طمقزم، ُمـ واًمٗم٘مراء ضمػماين

 ذم اعمنموقم٦م اًمقؾم٤مئؾ اختذ إذا وصدىم٤ًم، طم٘م٤مً  ورؾمقًمف سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ وم٤مٔن 

 اإليَّمن؟ هذا أجـ ًمٙمـ هلل، طم٤مؿم٤م ومٞمف؟ فمٜمف خيٞم٥م اهلل أن أتُرى ُم٤مًمف، قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 طمديد همروم٦م-- طمديد همروم٦م يتخذ أنف ُمٚمٞمقٟمػم يم٤من إذا ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م: ُمثالً  أىمقل أن٤م 

 ذم اح٤مل هذا يقدع أن ُمـ سمٙمثػم ًمف ظمػم وُمٕم٤مش، سمراشم٥م احلُّراس ُمـ طمقًمف وحيط

 سمف ًمتيب وإٟمَّم اح٤مدي، ًمّم٤محلٝم٤م اح٤مل هذا شمًتٖمؾ وًمٞمتٝم٤م شمًتٖمٚمف، اًمذي اًمٌٜمقك

 اختذ اًمذي اًمرضمؾ هذا ٕن ودٟمٞم٤م: ديٜم٤ًم ظمػم هذا أن ؿمؽ ٓ دارهؿ، قم٘مر ذم اعمًٚمٛملم

 ومٝمذا أضمراً، وآشم٤مهؿ احلراس، ُمـ قمٚمٞمف يٓمٛمئـ ُم٤م قمٚمٞمف وووع طمديدي٦م ًمٜم٘مقل همروم٦م

 إيٙم٤مًٓ  أو أيمالً  يم٤من ؾمقاء سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ يم٤مًمذي وًمٞمس ُم٤مًمف، ذم ًمف ي٤ٌمرك وضمؾ قمز رسمٜم٤م

 -هذا سملم ومرق ٓ-- إـمٕم٤مُم٤مً 

ش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل يٕمٚمؿ ومٙمٚمٜم٤م 

 ُمـ إٓ اًمٜم٤مر ُمٕمٔمؿ وُم٤م: ىمديَّمً  اًمِم٤مقمر ىم٤مل يمَّم اًمٙمقٟمٞم٦م، اهلل ؾمٜم٦م ُمـ وهذا واحل٘مٞم٘م٦م

 -يٜمٝمٛمر صمؿ ىمٓمر اًمٖمٞم٨م أول ىمٞمؾ ويمَّم اًمنمر، ُمًتّمٖمر

 طمٞم٨م إظمرى، اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد وسملم سمٞمٜمٝم٤م ومرق ٓ اًمًٕمقدي٦م اًمٌالد ذم وم٤مٔن 

 ُم٘مدُم٤مت ًمف آٟمتِم٤مر هذا أن ؿمؽ ٓ اًمٌالد، يمؾ ذم يم٤مٟمتِم٤مره٤م اًمٌٜمقك ومٞمٝم٤م اٟمتنمت

ع شمّمدر ومت٤موى ُمـ  ٓ ًمٙمـ ُم٤مًمؽ وع أن٧م أنف اًمتِمجٞمع وأول اًمٕمٛمؾ، هذا شُمَِمجر

ه يمَّم رسم٤م اًمرسم٤م يًٛمقن وًمٞمتٝمؿ رسم٤م، شم٠مظمذ  سمَّمذا؟ يًٛمقٟمف وإٟمَّم وضمؾ قمز اهلل ؾمَّمَّ

 -وم٤مئدة :ُمداظمٚم٦م
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م يرشمٙم٥م أن اإلٟم٤ًمن ًمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من شمًقيؾ ُمـ سمٕمده٤م سم٤مًمٗم٤مئدة، :اًمِمٞمخ × احلرا

 ومٝمذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل أو اًمرسم٤م اًمٕم٤معملم رب ؾمَّمه يمَّم أُم٤م وم٤مئدة، هذه ٕن

 -إؾم٤ٌمب هذه شمٕم٤مـمل قمـ ُيٜمَّٗمرهؿ ٕنف ُمٜمف: يٌتٕمدون

 رسمٜم٤م، ذيٕم٦م أطمٙم٤مم ٟمٕمرف وأن ديٜمٜم٤م ٟمتذيمر أن ٟمحـ جي٥م: ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك وم٢مذاً  

ر وأن ٟمٜم٤م ُٟمَحذر  إمم-- ىمؾ إمم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم اًمرسم٤م وقم٤مىم٦ٌم اًمرسم٤م، قم٤مىم٦ٌم ُمـ إظمقا

 -يٕمٜمل ىمٚمٞمؾ ىمؾ-- ىمؾ

 --ي٘مٚمؾ :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ اح٤مل ي٘مٚمؾ :ُمداظمٚم٦م

 قمٙمس يٕمٜمل ومٞمف، اهلل ي٤ٌمرك ٓ ضم٤مء، طمٞم٨م ُمـ اح٤مل يذه٥م يٕمٜمل ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ش-صدىمف ُمـ ُم٤مل ٟم٘مص وُم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 وهؿ أؿمخ٤مص صمَّمٟمٞم٦م ُمع شمٜم٤مىمِم٧م ىمد يمٜم٧م-- ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي آىمؽماح ٟمٗمس واىمؽمطم٧م اعمقوقع، ٟمٗمس ذم ُمٕمٝمؿ ومتٜم٤مىمِم٧م يٕمٜمل، قمدٓء

 -اىمؽمطمتف

 يقدع وأن طمديد، ومٞمٝم٤م يٙمقن وأن سمٖمروم٦م، ي٠ميت أن ُمٚمٞمقٟمػم اًمِمخص يم٤من إذا وهق 

 قمٜمدهؿ يقضمد ٓ ىمديَّمً  يم٤من-- آسم٤مؤٟم٤م يٗمٕمؾ يم٤من يمَّم ويٕمٜمل اًمٖمروم٦م هذه ذم ُم٤مًمف اًمرضمؾ

 -اًمتٜمؽ ذم اًمذه٥م يقدقمقن يم٤مٟمقا  وإٟمَّم سمٜمقك،

 -يٕمٜمل طمديث٦م أُم٤ميمـ ذم :اًمِمٞمخ

 هذا قمٚمٞمٝمؿ وم٤مىمؽمطم٧م اجلدار ذم أُم٤ميمـ---  زاوي٦م ذم ويْمٕمقهن٤م ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 --يٕمٜمل اجلٜمقن ُمـ ؿمٌف رء يم٠منف اىمؽماطمل، ُمـ رء ؿمٌف أفمٜمف يم٤من وًمٙمٜمف آىمؽماح،

 -قمٜمدهؿ ظمٞم٤مل ظمٞم٤مل :اًمِمٞمخ

 -آىمؽماح هذا ٟمٗمس قمٚمٞمٝمؿ اىمؽمطم٧م واهلل وإٓ-- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمف أن٤م سمَّم ي٘مٞمٜم٤مً  أؾمتٗمٞمد ًمٙمل سمس: هق إٟمَّم ؿمٞمخ، ي٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك وؾم١مازم :ُمداظمٚم٦م

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 ( 00:  00:  79. 112.واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00:  07:  00. 112.واًمٜمقر اهلدى)

 افربا إضعام حرمة 

 ومٚمقس، ؿمقي٦م قمٜمده واطمد يٙمقن اعمقوقع، ٕصؾ ضمئٜم٤م إذا سم٘مك شم١ماظمذين ُم٤م

 ًمٜمدن، ذم وأن٤م هذا وىمٚم٧م: أىمقل وأن٤م اح٤مل، يٜمنق أظم٤مف ٕين حيٓمف، ويـ ـمٞم٥م

 اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٖمرسم٤مء ومّم٤مروا اعمح٤مرضات، سمٕمض هٜم٤مك وأخ٘مٞم٧م زي٤مرة، زم أتٞمح٧م

 ٓ، اًمٌٜمؽ؟ ذم ُم٤مًمٜم٤م ٟمحط أؾمت٤مذٟم٤م ي٤م ُم٤مٟمع ذم: اًم١ًمال يقضمٝمقا  اًمٌالد شمٚمؽ ذم اًمٕم٤مئِملم

 اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل ُمًٚمؿ، أن٧م طمرام، جيقز، ُم٤م

 ش-وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف،

 ذهٜمٝمؿ ذم ىم٤مئؿ ُمش رهبؿ سمنميٕم٦م وضَمْٝمٚمِٝمؿ ديٜمٝمؿ قمـ اعمًٚمٛملم سُمٕمد ُمـ واًمٞمقم

 ُم٤م طمرام، هذا أنف خمف ذم يدور ٓ ومٝمذا اًمرسم٤م، شُمْٓمِٕمؿ أن٧م أُم٤م طمرام، اًمرسم٤م أيمؾ أنف إٓ

 اًمرسم٤م؟ شُمْٓمِٕمؿ أن٧م ُمٕمٜمك

 شمٙمقن أن٧م ًمٙمـ اًمرسم٤م، شم٠ميمؾ ُم٤م أن٧م اًمرسم٤م، ـمٕم٤مم إل أن٧م اًم٥ًٌم شمٙمقن: يٕمٜمل

 اًمذي:ُمقيمٚمفش وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل اًمرسم٤م، إلـمٕم٤مم ؾم٤ٌٌمً 

 َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل رسمٜم٤م ٕن ح٤مذا؟ش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف» همػمه ُيْٓمٕمؿ

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم 

 اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مزم أطمط أن٤م: ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد ًمؽ ي٘مقل اًمٞمقم اًمٓمٞمٌلم اًمّم٤محللم وم٤مًمٜم٤مس

 ح٤م أن٧م ُمًٙملم ي٤م ًمٙمـ رسم٤م، ؾمآظمذ ُم٤م اهلل ُمـ أظم٤مف رضمؾ وأن٤م يٜمنق مم٤م أطمًـ
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ؾ ي٠ميمؾ قمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف يِمتٖمؾ قمؿ اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل طمٓمٞم٧م  وم٠من٧م رسم٤م، همػمه ُيْٓمِٕمؿ وي١َميمر

 -اعمقدقملم أُمقال اًمٌٜمقك؟ ُم٤مل رأس ُم٤م ٟمٕمٚمؿ مجٞمٕم٤مً  وًمٕمٚمٜم٤م اًم٥ًٌم،

 ُمع يتٕم٤مُمٚمقا  اًمذي اًمٜم٤مس جمٛمققم٦م وإٟمَّم أُمقال رؤوس قمٜمده٤م ذم ُم٤م اًمٌٜمقك 

ن اًمذي هق اًمٌٜمقك ٜمف وسمٞم١مؾمًف اًمٌٜمؽ سمٞمٌٜمل اًمذي هق اًمٌٜمؽ، ُيَٙمقر  -إرض ذم وسمٞمٛمٙمر

 رهبؿ ًمٓم٤مقم٦م وإمه٤مهلؿ سمديٜمٝمؿ، اعمًٚمٛملم ضمٝمؾ قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م ُمـ يمٚمُّف هذا 

َـّ  ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م﴿ أضمٚمٝم٤م، ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ اًمذي وقم٤ٌمدشمف َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ ﴾ ًمِٞمَْٕم

 [-11:اًمذاري٤مت]

 وأيمثر، ُمٚمٞمقن شمًٕمَّمئ٦م اعمًٚمٛملم قمدد أصٌح اًمذي اًمزُمـ هذا ذم ومقاضمٌٜم٤م: ًمذًمؽ

 وٟمحـ اعم٘مدؾم٦م، اًمٌالد سمٕمض اطمتٚمقا  ُماليلم قمنمة ُمـ أىمؾ وُمـ ًمٚمٙمٗم٤مر، ُمًتٕمٌديـ

 يمثػم يقُمئذٍ  أنتؿ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صدق وًمٙمـ ُمًٚمؿ، ُمٚمٞمقن شمًٕمَّمئ٦م ُمـ أيمثر

 ُمع دملء اًمتل اًمرهمقة اخلٗمٞمػ، اهلش اًمٖمث٤مء؟ ُمٕمٜمك ُم٤مش اًمًٞمؾ يمٖمث٤مء همث٤مء وًمٙمٜمٙمؿ

 ىم٤مل اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤مش اًمًٞمؾ يمٖمث٤مء همث٤مء وًمٙمٜمٙمؿ يمثػم، يقُمئذ أنتؿ» ىمٞمٛم٦م، هل٤م ُم٤م اًمًٞمؾ

 اًمَقَهـ، ىمٚمقسمٙمؿ ذم وًمٞم٘مِذوَمـ قمدويمؿ، صدور ُمـ اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف

 ش-قمدويمؿ صدور ُمـ اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ

 سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وأُمتف، اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ظمّمقصٞم٦م هذه 

ٚم٧ُم : »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م  وٟمٍمت: »مجٚمتٝم٤م ُمـش ظمّم٤مل سمخٛمس إنٌٞم٤مء قمغم وُمْمر

 ش-ؿمٝمر ُمًػمة سم٤مًمرقم٥م

 اهلل ُمـ يمراُم٦م ظمقوم٤ًم، يرشمٕمِمقا  اخلؼم يّمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن، يقاضمٝمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر ُم٤م ىمٌؾ

ت: »وم٘م٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف حمٛمد اإلؾمالم ًمٜمٌل  ش-ؿمٝمر ُمًػمة سم٤مًمرقم٥م وُٟمٍِمُ

 طَمدّ  قمغم إُم٦م ذم اؾمتٛمرت اًمٙمراُم٦م هذه أن: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمراُم٦م ُمـ 

 أن ىمٌؾ اعمًٚمٛملم خيِمقن اًمٙمٗم٤مر ومٙم٤منش إنٌٞم٤مء ورصم٦م اًمٕمٚمَّمء: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 -ًمٚمٖمزو سمالدهؿ ُمـ خيرضمقا 
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 ذم وًمٞم٘مذومـ قمدويمؿ، صدور ُمـ اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ» اًم٘مْمٞم٦م، اٟمٕمٙم٧ًم أن

 ش-اعمقت ويمراهٞم٦م اًمدٟمٞم٤م طُم٥مُّ : ىم٤مل اًمقهـ؟ وُم٤م: ىم٤مًمقا - اًمقهـ ىمٚمقسمٙمؿ

ُم٤مت قمـ اًمٜمٔمر ٟمٖمض أنف قمغم ٟمحـ حيٛمٚمٜم٤م اًمذي هق اًمدٟمٞم٤م طم٥م  قمز اهلل ُُمـَحرَّ

ـْ : ﴿آي٦م أُم٤م آظمره، إمم رضورة، وهذه رء، قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م هذه: وٟم٘مقل وضمؾ، َ  َيتَِّؼ  َوَُم  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  ٓومت٤مت، ووٕمٜم٤مه٤م[ 7، 2:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

 -يٜمٓمؼ ٓ مج٤مد! اًمالومت٤مت ىمٞمٛم٦م ُم٤م اًم٘مٚمقب، ذم هٜم٤م ٟمْمٕمٝم٤م ُم٤م سمدل

 ُمـ اًم٘مرآن رومٕمٜم٤م ومٜمحـ اًمّمدور، ذم ح٤م ؿمٗم٤مء ضمٕمٚمف اًمذي اهلل يمالم اًم٘مرآن ًمٙمـ 

 -اًمًٓمقر وقمغم اجلدران قمغم وووٕمٜم٤مه اًمّمدور،

َٝمٜم٤م وأن ُرؿمَدٟم٤م، ُيٚمٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل   ويقوم٘مٜم٤م ُيٕمٚمرٛمٜم٤م وأن ديٜمٜم٤م، ذم ُيٗم٘مر

 -قمٚمٛمٜم٤م ح٤م

 - : -- ( 2:  11.  1.  واًمٜمقر اهلدى)

 افربقية ادمشسات مع األمقال إيداع

 اهلل هيديف أن ىمٌؾ ًمف ُم٤مًٓ  ووع ىمد يم٤من: ي٘مقل أُمس ي٠ًمل أخ ذم :ُمداظمٚم٦م

ئز شمٕمٛمؾ ومٝمذه اًمرسمقي٦م، اعم١مؾم٤ًمت سمٕمض ذم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف  أو هذه إُمقال قمغم ضمقا

 ؾمٌح٤مٟمف اهلل هداه أن ومٌٕمد ضم٤مئزة، ُمثالً  يم٤موي٦م اًمٗمؽمات ُمـ ومؽمة ذم ًمف ومٓمٚمع يمذا،

ًمف ؾمح٥م ـمٌٕم٤مً  وشمٕم٤ممم  ومٞمٝم٤م يتٍمف يمٞمػ أن اًمٙم٤موي٦م هذه ومٝمؾ رء، ويمؾ أُمقا

  ويمٞمػ؟

 - اًمرسم٤م وهق وم٤مئدة: اؾمٛمف سمٖمػم يًٛمقٟمف ُم٤م همػم هذه اجل٤مئزة :اًمِمٞمخ

 - اجل٤مئزة أظمذ ُم٤م اًمرسم٤م وضمقد ًمقٓ هل :ُمداظمٚم٦م

 - اًمرسم٤م ُمـ ُيٕمٓم٤مه سمَّم يٕمٛمؾ: إذاً  :اًمِمٞمخ

 - أومٝمؿ مل :ُمداظمٚم٦م
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 - ُمٜمف خيرج :اًمِمٞمخ

 - اًمٙم٤موي٦م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 - قمٜمف يٍمومٝم٤م :اًمِمٞمخ

 ( 00:  12: 19.   127.  واًمٜمقر اهلدى)

 ربا ؾقف فقس ظؿؾفا حؽقمقة ممشسة دم أشفؿ رشاء حؽؿ ما

 ربقية؟ بـقك دم أمقاهلا وتقدع تتعامؾ وفؽـفا

ء طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م  قمٛمٚمٝم٤م طمٙمقُمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم ذم أؾمٝمؿ ذا

 رسمقي٦م؟ سمٜمقك ذم أُمقاهل٤م وشمقدع شمتٕم٤مُمؾ وًمٙمٜمٝم٤م رسم٤م ومٞمف ًمٞمس

ء جيقز ومال اًمرسمقي٦م سم٤مًمٌٜمقك اًمتٕم٤مُمؾ إمم دارت اًمٜمتٞمج٦م أن دام ُم٤م :اًمِمٞمخ  ُمثؾ ذا

 إقمَّمل إٟمَّم: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه همػم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم إُمر ٕن إؾمٝمؿ: هذه

شمٞمؿ  ش-سم٤مخلقا

 (00:17:79. 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 فوائد بدون املاي يداعإ

 كأًانة أو
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 ؾقائد، أخذ بدون ؾؼط ـتقؾر افبـؽ دم ادال وضع حؽؿ

 افبـؽ ضريؼ ظـ األمقال حتقيؾ وحؽؿ

 ذم ُم٤مًمف أودع إذا قمٚمٞمف ُم١ًموًمٞم٦م ٓ أنف ئمـ أن اًمٖمٜمل ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ :اًمِمٞمخ

 -اًمرسم٤م آيمؾ ٓ أن٤م: ي٘مقل طملم صٜمٕم٤مً  ُيـحًـ أنف يم٤من،وئمـ سمٜمؽ أيَّ  اًمٌٜمؽ،

 أؿمد حمرم ذًمؽ يمؾ أـمٕمؿ، أو أيمؾ ومًقاءً  همػمه، اًمرسم٤م ُي١ميمِؾ أنف يٜمًك هق 

 ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا سمدًمٞمؾ اًمتحريؿ،

 ش-وؿم٤مهديف

 وؾمٜم٦م رسمٜم٤م، يمت٤مب ٓشم٤ٌمع ُيَقومر٘مٜم٤م وأن رؿمدٟم٤م، ُيْٚمِٝمٛمٜم٤م أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٟم٠ًمل

 شم٤ٌمرك اهلل ٟمٚم٘مك يقم اًمٜم٤مضملم ُمـ سمذًمؽ وٟمٙمقن اًمت٘مقى، سمحٚم٦م ُيـَحّٚمٞمٜم٤م وأن ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م

 رب هلل واحلٛمد ؾمٚمٞمؿ، سم٘مٚم٥م اهلل أتك ُمـ إٓ سمٜمقن وٓ ُم٤مل يٜمٗمع ٓ يقم وشمٕم٤ممم،

 -اًمٕم٤معملم

 يٕمٜمل؟ وم٘مط ُم٤مزم أودع [إذا] :ُمداظمٚم٦م

ٌَّٝمٜم٤م ىمد ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمتٕم٤مُمؾ هذا أظمل، ي٤م :اًمِمٞمخ  -هذا قمغم َٟم

 -شمقومػموم٘مط أنف يٕمتؼم :ُمداظمٚم٦م

 همػمك، اًمرسم٤م شُم١ميمِؾ أنؽ ومٞمٙمٗمل اًمرسم٤م، آيمؾ ٓ أن٤م: شم٘مقل أن يٙمٗمل ٓ :اًمِمٞمخ

 ص٤مطم٥م سمف يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمٌٜمؽ، ذم شمقدقمف أن٧م اًمذي اح٤مل هذا همػمك، اًمرسم٤م شُمْٓمِٕمؿ

 اًمٌٜمؽ؟

 -سمف يرايب :ُمداظمٚم٦م

 سمٜمؽ أيُّ : أن شمٗمٙمرٟم٤م ًمق ُم١ماظمذة وٓ: يٕمٜمل اًم٥ًٌم، يمٜم٧م أن٧م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ

 -قمٛمالؤه ُم٤مًمف رأس اًمدٟمٞم٤م ذم

 -اًمٕمٛمؾ يًتٓمٞمع ٓ اًمٌٜمؽ أومٚمس أُمقاهلؿ، رؤوس ؾمحٌقا  اًمٕمٛمالء ه١مٓء أن ومٚمق 
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 أيمؼم ُم٤ًمقمدة ومٝمذه قمٜمده، أُمقاهلؿ ُمٕمف اعمتٕم٤مُمٚملم إيداع قمغم ي٘مقم اًمٌٜمؽ: إذاً 

 -ُم٤ًمقمدة

 حتقيؾ؟ جمرد: يٕمٜمل حتقيؾ يم٤مٟم٧م وإن :ُمداظمٚم٦م

 -اإليداع قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ ًمٙمـ سم٠مس، ٓ هذا حتقيؾ جمرد حتقيؾ، يم٤من إن :اًمِمٞمخ

 : -- ( 72:  10. 81. واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾقف ادال فقضع افبـؽ دم أماكات صـدوق اشتئجار حؽؿ

 قمغم حيٛمؾ هذا هؾ ًمٚمٌٜمؽ، إضمرة ودومع اًمّمٜمدوق ٓؾمتئج٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿اًمٙمريٛم٦م أي٦م

 -[2:اح٤مئدة]

 -اًمٜم٤مس سمٕمض ئمـ ُم٤م ظمالف ُمٜمٝم٤م، إول اًمِمٓمر قمغم حُيٛمؾ :اًمِمٞمخ

 إمم ص٤مرت هؾ رأجؽ؟ ُم٤م يمٚمٝم٤م، صٜم٤مديؼ ص٤مرت أن اًمٌٜمقك أن شمّمقرٟم٤م ًمق 

 -ذ إمم أو ظمػم

 -ظمػم إمم ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 -ًمالؾمتدراك جم٤مل هٜم٤مك ًمٞمس: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -ذقمل همػم قمٛمؾ ذم سمف يٕمٛمؾ وم٢مٟمف ُيدومع، اًمذي اح٤مل هذا هؾ: اًم٘مّمد :ُمداظمٚم٦م

 يٌٞمع اًمذي اخل٤ٌمز ُمـ حترم إٟمؽ سمٛمٜمٓم٘مؽ شمّمؾ سمدك اهلل ؿم٤مء إن يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 -اخلٌز

 ---ٓ :ُمداظمٚم٦م

 احل٤مضمٞم٤مت ويمؾ اًمٗم٤ميمٝم٤مين ذًمؽ قمغم وىمس يٕمٞمش، اخلٌز، هبذا يٕمت٤مش هق :اًمِمٞمخ

 -جيقز ٓ يٕمٜمل يِمؽمهي٤م؟ أن يريد أٓ إًمٞمٝم٤م، سمح٤مضم٦م هق اًمذي
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 اًمذي هق ومٝمذا اعمٕمّمٞم٦م، ذم ُم٤ٌمذة إقم٤مٟم٦م يم٤مٟم٧م إذا اإلقم٤مٟم٦م، أن إمم ٟمٜمٔمر أن جي٥م

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف يٕمٜمٞمف

سمٞم٤مً  شمٕمرومف ُمرايب ضم٤مءك ًمق أُم٤م  وهل٤م ُمٝمٛم٦م احل٘مٞم٘م٦م ُم٠ًمخ٦م وهذه طمرام، ُم٤مًمف: أي ُمرا

 ٓ؟ أم شمٌٞمٕمف يمت٤مسم٤ًم، ُمٜمؽ يِمؽمي أن يريد يمثػمة، ومروع

 -أبٞمٕمف :ُمداظمٚم٦م

 هق أبٞمٕمف،: وم٘مقًمؽ رسمقي، ُم٤مل اًمٙمت٤مب سمف اعمِمؽمي اح٤مل هذا ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 -صحٞمح ضمقاب

 ذم طمٞمٜمئذٍ  ٟمٔمرٟم٤م وضمٝم٦م ٟمدرس أن سمد ٓ اًمّمحٞمح، اجلقاب هذا ٟمدرس ح٤م ًمٙمـ 

 -اعمٙمت٥ًم ُم٤مًمف

 ذم قم٤مصٞم٤مً  ًم٧ًم أن٧م ًمٙمٜمؽ اعمحرم، ح٤مًمف يمًٌف ـمري٘م٦م ذم آصمؿ هق: ٟم٘مقل ٟمحـ 

 أو قمٜمف، شُمـَخٗمرػ ًمٕمٚمؽ سمؾ ُمٜمٙمره، قمغم شم٤ًمقمده ٓ اًمٌٞمع هذا ذم ٕنؽ ًمٚمٙمت٤مب: سمٞمٕمؽ

 - قمٜمف شمٍمومف أن حت٤مول

 (  00:  22: 02. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 احلقاة شتتقؿػ افبـقك مع افتعامؾ أوؿػـا فق أكـا ؿقؾ فق

 ُمـ احل٤مرض اًمقىم٧م ُمـ أنف أؾم٤مس قمغم ًمٚمَّمل، ىمٚمٞمالً  ٟمٕمقد-- ؾمٛمح٧م ًمق :ُمداظمٚم٦م

 ويٖمػم ي٠ميت اًمذي أن٧م، قمٜمف طمٙمٞم٧م اًمذي اًمّم٤مًمح اعمجتٛمع اهلل ًمٜم٤م هيٞمئ طمتك أن،

 ٕنف احل٤مرض: اًمقىم٧م ذم شمٓمقل ىمد اًمتل اًمٗمؽمة هذه ذم احل٤مرض، اًمقىم٧م ذم اح٤مزم اًمٜمٔم٤مم

 -هل٤م سمقادر أي هٜم٤مك ًمٞمس

 ُمـ اعمقضمقدات اًمٌٚمد ذم اًمذي يمؾ ُمثالً  أن أنف ٟمٕمرف وٟمحـ ٟمحـ، ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا 

 أن ًمٚمت٤مضمر يٛمٙمـ وٓ اخل٤مرج، ُمـ ٟمًتقرده٤م يٕمٜمل رء ويمؾ اعمالسمس: اخل٤مرج

 -يٕمٜمل ُمًتحٞمؾ اًمٌٜمؽ، ذم اقمتَّمد ـمريؼ قمـ إٓ رء أيَّ  يًتقرد
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 احلٞم٤مة ذم اًمٌٜمؽ، ٕنف اًمِمٖمٚم٦م سمديش ُم٤م أنف وطم٤موًم٧م أن رأجؽ اقمتٛمدٟم٤م وم٢مذا 

 ومَّم أظمرى، ُمرة اًمتخٚمػ إمم ؾمٜمرضمع وسم٤مًمت٤مزم ؾمتتقىمػ، اإلٟمت٤مج وقمجٚم٦م ؾمتتقىمػ،

 رأجؽ؟

 ُمٜمؽ ؾمٛمٕمتٝم٤م يمٚمٛم٦م آظمر وًمٜم٠مظمذ ضمقاٟم٥م، قمدة ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ومٞمف يمالُمؽ :اًمِمٞمخ

 شمٕمٜمٞمف؟ اًمذي اًمَتَخٚمُّػ هق ُم٤م اًمَتَخٚمُّػ، إمم ؾمٜمرضمع

 اًمٕم٤ممل قمـ وٟمٜمٗمّمؾ أن، ٟمٗمًٜم٤م قمغم ٟمت٘مقىمع ُمثالً  أن أنف اًمَتَخّٚمػ :ُمداظمٚم٦م

 -طمقًمٜم٤م اًمذي

 -واضمٌٜم٤م وهذا :اًمِمٞمخ

ٌَٚمرٖمٝم٤م أن وجي٥م اًمرؾم٤مًم٦م محٚم٦م ٟمحـ سم٤مًمٕمٙمس، :ُمداظمٚم٦م  أن سمد ومال يمٚمف، ًمٚمٕم٤ممل ُٟم

 -اًمقؾم٤مئؾ يمؾ ٟمًتٖمؾ

 !!واًمتّمدير؟ سم٤مٓؾمتػماد :ُمداظمٚم٦م

ر أن شمريد أن٧م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  سمٓمري٘م٦م أو أؾمت٤مذ، ي٤م ُمنموقم٦م سمٓمري٘م٦م دقمقشمٜم٤م شُمَّمدر

 ُمنموقم٦م؟ همػم

 -ـمٌٕم٤مً  ُمنموقم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ًمريثَّم وؾم١ماًمؽ ُمنموقم٦م، همػم اًمقؾم٤مئؾ هذه إن ٟم٘مقل ٟمحـ سم٥ًم ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 هق ُم٤م اًمٌٜمقك، هذه قمـ اًمٌديٚم٦م اًمٌٜمقك وإجي٤مد اإلؾمالُمل اعمجتٛمع حت٘مٞمؼ ًمٜم٤م يتٞمن

 -اًمٙمٗم٤مر قمـ ُمـ؟ قمـ ختٚمٗمٜم٤م وختٚمٗمٜم٤م، شمقىمٗمٜم٤م وإٓ اًمٕمٛمؾ،

 -ٟمٌٖمل ُم٤م وذًمؽ ًمٜم٤م، هٜمٞمئ٤مً 

 اعمجتٛمع ُمثاًل، احلديد هؾ احلديد، سمتخّميص، ًمؽ أطمٙمل أن٤م قمٗمقاً، :ُمداظمٚم٦م

 ُمثاًل؟ اؾمتػماده قمـ يٕمٜمل، ُمثالً  احلديد قمـ ٟمًتٖمٜمل أن ٟمًتٓمٞمع هؾ ًمف، سمح٤مضم٦م

 -ُمٕمل وأقمط ظمذ :اًمِمٞمخ
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: إُمؿ ُمـ اعمتخٚمٗملم يم٤من وُمـ اعمت٘مدُملم يم٤من ُمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم

 واًمٕمرب؟ واًمروم وم٤مرس

 -ُمتخٚمٗملم واًمٕمرب ُمت٘مدُملم واًمروم اًمٗمرس :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ سمٕمد ٟمجح وُمـ :اًمِمٞمخ

 -اًمٕمرب :ُمداظمٚم٦م

 وإٓ اعمت٘مدم ٟمجح اًمذي ُمـ واًمتخٚمػ، اًمت٘مدم سمٜمٗمس شم٘مقل سمِّدك ٓ، :اًمِمٞمخ

 -اعمتخٚمػ

 إمم َأّدت رؾم٤مًم٦م سمقضمقد وإٟمَّم سمتخٚمٗمف، يٜمجح مل قمٗمقاً  ٓ، اعمتخٚمػ، :ُمداظمٚم٦م

 ---قمغم ٟمج٤مطمف

 وهذا ٟمريده، اًمذي هق هذا ٟمريده، اًمذي هق هذا ٟمحـ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 اًمنمىمٞم٦م اًمٕمٔمٛمٞملم اًمٞمقم ي٘مقًمقا  اًمذي اًمدوًمتلم قمـ ُمتخٚمٗمقن ٟمحـ أن، واىمٕمٜم٤م هق

 -ُمدٟمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م؟ أم ديٜم٤مً  ُمتخٚمٗمقن ٟمحـ ًمٙمـ ُمتخٚمٗملم، واًمٖمرسمٞم٦م

 سم٤مقمؽماف إول اًمزُمـ ذم ُمثٚمف يم٤من دام ُم٤م اعمدين، اًمتخٚمػ هذا ييٟم٤م ُم٤مذا

هؿ ُم٤م ُمٕمٜم٤م، وأن٧م اجلٛمٞمع  -سمديٜمٝمؿ متًٙمقا  طمٞمٜمَّم اًمتخٚمػ هذا رَضّ

 متًٙمٜم٤م ٟمحـ ُم٤م إذا أبدًا، اًمتخٚمػ ييٟم٤م ٓ ٟمحـ ٟمٗمًف، ُيٕمٞمد اًمت٤مريخ: إذاً 

 -ديٜمٜم٤م سم٠مطمٙم٤مم

 يٙمقن اًمذي هق آٟمٗم٤ًم، ذطم٧م اًمذي وهق ي٘مدُمٜم٤م، اًمذي هق اًمتٛمًؽ ومٝمذا 

 وُمـ اًمٞمقم،[ اًمٙمؼمى اًمدول] سمٜم٤م وحتٞمط شمٕمؽموٜم٤م ىمد اًمتل اعمِم٤ميمؾ يمؾ حلؾ اًمٌديؾ

 -اعمتخٚمٗم٦م أظمر واًم٘مًؿ اًمثَّمٟمٞم٦م اًمدول ويًٛمقه٤م اًمدول ُمـ ُمٜمح٤مه٤م شمٜمحق

 أن سمدون شمٕمٞمش أن ذم شمًت٘مؾ أهن٤م حت٤مول يمٞمػ اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ هٜم٤م ودوًمتٜم٤م

 -ذاشمٞم٤مً  شمٙمتٗمل وإٟمَّم إظمرى، اًمدول قمٜمد سمَّم شمًتٕملم
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 ذم ٟمٔم٤مُمٝم٤م ذم ُمٜمٝم٤مضمٝم٤م، ذم ىمقي٦م دوًم٦م هٜم٤مك شمٙمقن طمٞمٜمَّم ممٙمـ أنف: ُمٕمٜم٤مه هذا 

 اًمتل آؾمتػمادات ُمـ آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت أن٧م مم٤م يمثػم قمـ شمًتٖمٜمل أن شمًتٓمٞمع ىم٤مٟمقهن٤م،

 -اًميوري٦م ُمـ شمٙمقن ٓ

 إؿمٞم٤مء ذيمرت وُم٤م احلديد، ُمث٤مل ذيمرت ح٤مذا احلديد، ُمث٤مل ذيمرت أن٧م أن 

 اًمٙمَّمًمٞم٦م؟

 -ختّميص جم٤مل ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 آظمر ويمقن رء، ذم ُمتخّمص أن٧م يمقٟمؽ ختّمّمؽ، جم٤مل يمقٟمف :اًمِمٞمخ

 ضمقاٟم٥م وًمف واؾمع اًمٌح٨م ٕن اًمٌح٨م: ومٞمف اًمذي هق ًمٞمس اخلِم٥م، ذم ُمتخّمص

 -ضمداً  يمثػمة

 ٟمٙمتٗمل أن ٟمًتٓمٞمع أنٜم٤م ؾمقاء، يمٚمٛم٦م قمغم ٟمتٗمؼ أنٜم٤م اًمٌح٨م هذا ذم وم٤معمٗمروض

َّٓ : ﴿اًم٤ًمسمؼ يمالُمل ذم أن٤م ىمٚم٧م ٕين سم٤مًميوري٤مت: ﴾ إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

ر اًميورة ًمٙمـ اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات ،[229:إنٕم٤مم]  ومٜمحـ سم٘مدره٤م، شُمَ٘مدَّ

 اخلِم٥م ويمذًمؽ قمٜمف، آؾمتٖمٜم٤مء يٛمٙمـ ٓ رضوري احلديد: ضمدًٓ  أن ىمٚمٜم٤م

 -قمٜمف آؾمتٖمٜم٤مء يٛمٙمـ ٓ رضوري

 رأجؽ ُم٤م ًمٙمـ قمٜمف، آؾمتٖمٜم٤مء يٛمٙمـ ٓ اًمذي هذا ٟمًتجٚم٥م أن ٟمْمٓمر طمٞمٜمئذٍ  

 يًتٕمٛمٚمقا  يم٤مٟمقا  ؾمٜمقات، قمنم ٟمحق أومٖم٤مٟمًت٤من ذم ىم٤مُم٧م اًمذي احلرب أن، أن٧م

 -وظمِم٥م طمديد

 -ـمٌٕم٤مً  اؾمتػماد يمٚمف ـمٌٕم٤مً  اًمًالح، :ُمداظمٚم٦م

 -ضم٤موسمتٜمل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -رضوري اؾمتػماد اًمًالح اخلِم٥م، أو احلديد قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض قمٗمقاً، :ُمداظمٚم٦م

 اخلِم٥م؟ وأجـ احلديد أجـ ُمٚمٞمقن، يمؿ اًمٕمراء ذم ص٤مروا اًمذيـ ه١مٓء :اًمِمٞمخ

 سمح٤مضم٦م ًمٞمًقا  هؿ هل٤م، احل٤مضم٦م سمح٥ًم ُمثالً  شم٘م٤مس اًميورة ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 -اخل٤مرج ُمـ يًتقردوه ؾمالح، إمم سمح٤مضم٦م هؿ خلِم٥م،
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 قمـ أتٙمٚمؿ واعم٘م٤مشمٚملم، اعمج٤مهديـ قمـ أتٙمٚمؿ ٓ أن٤م أظمل، ي٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 ُمذر، ؿمذر وشمٗمرىمقا  دي٤مرهؿ، ُمـ ُأظمرضمقا  اًمذي اعمًٚمؿ، إومٖم٤مين اًمِمٕم٥م اعمنمديـ

 قمـ أن ؾم٤مئٚملم هؿ ُم٤م ومٝم١مٓء ىمر، وٓ طمر ٓ قمٜمٝمؿ شمرد ُم٤م ظمٞم٤مم حت٧م قم٤ميِملم ه١مٓء

 اعمحتؾ اًمٙم٤مومر وُيَٓمٚمرٕمقا  سم٠مرواطمٝمؿ يٜمجقا  يريدوا هؿ آظمره، وإمم ظمِم٥م وقمـ طمديد

 وُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م واًمدوًم٦م احلٙمؿ ٟمٔم٤مم يٕمٞمدوا طمتك ه١مٓء، اًمِمٞمققمٞملم سمالدهؿ ُمـ

 -ذًمؽ ؿم٤مسمف

ر ُم٤م آظمر احلٞم٤مة قمغم شمٕمزم اًمتل إُم٦م: أىمقل أن ىمّمدي  احلديد سم٘مْمٞم٦م شُمَٗمٙمر

 ذم ىم٤مٟمقهن٤م، ذم ٟمٔم٤مُمٝم٤م، ذم شمٍمومٝم٤م، ذم شمًت٘مر سم٠من شمٗمٙمر سم٤مًمًالح، شمٗمٙمر واخلِم٥م،

 -آظمره إمم-- ذم دوًمتٝم٤م، ذم سمٚمده٤م،

 اعمِمٙمٚم٦م ذح، إمم حتت٤مج واعمِمٙمٚم٦م ًمؽ، ىمٚم٧م ُمثٚمَّم ُمِمٙمٚم٦م ذم أظمل ي٤م اعمٝمؿ

 -اًم٘مٚم٥م ذم داظمٚم٦م

 أصٌح ُمـ: »,اًمرؾمقل ي٘مقًمف وُم٤م ٟمحـ أجـ وًمٙمـ, ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل 

 اًمدٟمٞم٤م إًمٞمف ؾمٞم٘م٧م ومٙم٠منَّم يقُمف، ىمقت وقمٜمده هسمف، ذم آُمٜم٤مً  سمدٟمف، ذم ُمٕم٤مرم ُمٜمٙمؿ

 قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ٕنف قمقيّم٦م: اعمِمٙمٚم٦م ويؽمسمك، اًمتٗمٙمػم هذا يٗمٙمر اًمذي ،شسمحذاومػمه٤م

 -اًمٙمريٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمتقضمٞمٝم٤مت هذه قمغم شمرسمٞم٦م

 ؿمٕمٌٜم٤م همػم ؿمٕم٥م يّمػم اًمتقضمٞمٝم٤مت، ُمـ إؾم٤مس هذا قمغم يٕمٞمش اًمذي هذا 

 -اًمت٘مدُمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ يمؾ ويتخذ ُمتٜمٕمؿ، يٙمقن أن إٓ يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اعمرومف اًمٞمقم

 قمـ آؾمتٖمٜم٤مء ممٙمـ أنف طمدود ذم أن٤م ًمٙمـ اإلؾمالم، ذم حمرم هذا إن أىمقل ٓ أن٤م 

 -إؾمالُمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ٟمرشمٙم٥م أن ٟمْمٓمر ٓ ًمٙمل إُمقر، ُمـ يمثػم

 إظمرى آؾمتػمادات قمـ خيتٚمػ ؿمؽ سمال ُمث٤مل أن٧م ذيمرشمف اًمذي وم٤معمث٤مل 

 ُمـ َيّنٟم٤م ومٚمق ضمدًا، سمًٝمقًمف--- سمدوهن٤م احلٞم٤مة ويٛمٙمـ اًمٙمَّمًمٞم٤مت ُمـ هل اًمتل اًمٙمثػمة

 قمٛمٚمٞم٤مت ىمٚم٧َّم هؾ آظمره، إمم واخلِم٥م احلديد ُمثؾ اًميوري٤مت هذه ٕضمؾ هٜم٤مك

 يمثرت؟ أو اًمٌٜمقك
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 -ىمٚم٧م :ُمداظمٚم٦م

ُٝمؾ طمٞمٜمئذٍ  ممٙمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م، هذه شَمِ٘مّؾ  قمٜمدُم٤م وًمذًمؽ هق، هذا :اًمِمٞمخ ًْ  قمٚمٞمٜم٤م َي

 هذه ذم اعمقضمقدة اعمٕم٤مجل٤مت شمٚمؽ قمـ سمديالً  إؾمالُمٞم٦م، وُمٕم٤مجل٤مت طمٚمقل ًمقوع

 -سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اًمٌٜمقك

 أن ُمثكم قمنمات أو واطمد يًتٓمٞمع ًمـ: يمالُمل أول ذم ىمٚم٧م يمَّم طم٤مل، يمؾ قمغم

ُمقا   ٓ طمٞم٨م هل٤م، اعم٘مٞمٛملم اظمتٞم٤مر سمٛمحض ىم٤مئٛم٦م يمقهن٤م ُمع اًمٌٜمقك، هذه قمـ سمديالً  ُيَ٘مدر

ُمقن  ؾمٜم٦م يمؿ اًمتٜمٔمٞمؿ، ُمـ اعمرشم٦ٌم هذه إمم وصٚمقا  طمتك ذًمؽ ُمع ُيـَحّٚمٚمقن، وٓ ُيـَحرر

 -ضمداً  ـمقيٚم٦م ؾمٜملم إُمر، هذا أظمذ

 اًمٌديؾ حتّمٞمؾ ذم اًمتٗمٙمػم قمغم يتٗم٘مقا  اعمًٚمٛملم ُمـ مج٤مقم٦م هٜم٤مك يٙمقن ومٚمَّم 

 -وأيمثر أيمثر إمم حيت٤مج وم٘مد اًمتٜمٗمٞمذ أُم٤م ؾمٜملم، إمم حيت٤مج رسمَّم اًمٜمٔمري اعمخٓمط ًمقوع

 ٕنٜم٤م اًمٌٜمقك: ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طم٤ًمب قمغم ٟمتقؾمع ٓ أن اًم٘مٜم٤مقم٦م، احلؾ طمٞمٜمئذٍ  

 -اًميورة أبدًا، رضورة هٜم٤مك ًمٞمس ُمْمٓمريـ،

 شُمـَحٚمرؾ ٓ اًميورة اًمٜم٤مس، ومٞمف ُيـْخٓمِئ ضمداً  ُمٝمؿ سم٠مُمر اًمتذيمػم ُمـ سمد ٓ هٜم٤م وُمـ 

م م شُمـَحٚمرؾ ٓ اًميورة شم٘مع، ًَمـَّّم  وهل احلرا  واطمد: يٕمٜمل سمٕمد، ي٘مع مل اًمذي احلرا

 -وىمع إذا ومٞمَّم اًميورة وإٟمَّم رضورة، ًمٞمس هذا حمٔمقر، ذم ي٘مع ُم٤م طمتك حمرم يرشمٙم٥م

 اًمزاد ٟمٗمذ--- آظمره إمم وصمالصم٦م وؾم٤مقمتلم ؾم٤مقم٦م ُمٌم اًمّمحراء ذم إٟم٤ًمن: ُمثالً 

ه أن يِمٕمر سمدأ سمٕمد ومٞمَّم آظمره، وإمم-- وصؼم وصؼم وصؼم ُمٕمف، ورء  ؾمتٜمٝم٤مر ىمقا

 إمم ُمٞم٧م أيمٚمف ىمتٚمف اصٓم٤مده ظمٜمزيرة، وضمد أو ُمٞمت٦م ومقضمد اجلقع، ُمـ هيٚمؽ ورسمَّم

َّٓ ﴿ اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات: ي٘م٤مل هٜم٤م آظمره، ﴾ إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 [-229:إنٕم٤مم]

 ُمـ ٟمٗمؽمض سم٤مجلقع، واإلطم٤ًمس احل٤مضم٦م ُمـ اعمرشم٦ٌم هذه إمم يّمؾ مل إٟم٤ًمن ًمٙمـ 

 هذه ذم وُمٌم اًمٗمجر، صالة سمٕمد ُمقـمٜمف، هل اًمتل اًمٌٚمدة ُمـ ظمرج اًمتقوٞمح، سم٤مب

د ٟمٗمذ ؾم٤مقم٤مت، ؾم٧م اًمّمحراء  و٤مع اح٤مل و٤مع رء ص٤مسمف اًمٓمٕم٤مم، وٟمٗمذ اًمزا



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م   297 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إيداع اح٤مل سمدون ومقا

 يٕمٜمل قمنم، اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م طمتك وصؼم وصؼم وصؼم وضم٤مع، آظمره، إمم-- اًمٓمٕم٤مم

 -ضمققم٤مً  يٛمقت أن خيِمك أيمؾ ُم٤م إذا سم٠منف ؿمٕمر طمٞمٜمئذٍ  اعمٖمرب،

َّٓ : ﴿شمٕم٤ممم سم٘مقًمف متتع ٟم٘مقل ٟمحـ  شم٘مري٤ٌمً  ،[229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 -ؾم٤مقم٦م قمنم اصمٜم٤م صؼم هذا

د ٟمٗمذ: صم٤مٟمٞم٦م سمّمقرة ٟم٠ميت  ووضمد أظمر سمف طمس سمَّم حيس مل هق ًمٙمـ اًمُٔمٝمر، اًمزا

 أن ًمف جيقز ٓ هذا اًمٚمٞمؾ، أول ذم أضمقع أن ظمِمٞم٦م أن آيمؾ أن٤م: ىم٤مل حمرُم٦م، أيمٚم٦م

 اعمث٤مًملم؟ سملم اًمٗمرق واوح اًميورة، ذم وىمع ُم٤م ٕنف ي٠ميمؾ:

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 إول، اعمث٤مل وًمٞمس اًمث٤مين، اعمث٤مل قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ هٙمذا ٟمحـ طمٞم٤مشمٜم٤م أن :اًمِمٞمخ

 هذا ٓ، ذقمٞم٦م، خم٤مًمٗم٤مت ارشمٙم٤مب يٕمٜمل ويمذا، يمذا ٟمٕمٛمؾ ٓزم ٟمتخٚمػ ٓ طمتك ٟمحـ

ر، ٓ م ُم٤م ٟمرشمٙم٥م أن ًمٜم٤م جيقز طمٞمٜمئذٍ  وىمٕمٜم٤م إذا سميورة، ًمٞمس هذا ُيؼَمَّ  -اهلل طَمرَّ

 -ويمت٤مريخ أوًٓ، ىمٚمٜم٤م ح٤م ُمث٤مل ٕنف أوًٓ: ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م زم وىمٕم٧م طم٤مدصم٦م أذيمر أن٤م

 ُمريمقسمتل ويم٤مٟم٧م اًمؼم، سمٓمريؼ ؾم٤مومرهت٤م احلرام، اًمٌٞم٧م إمم ؾم٤مومرهُت٤م ؾمٗمرة أول أن٤م 

 سمٜم٤م وُمِم٧م صٖمػمة، ؿم٤مطمٜم٦م ؾمٞم٤مرة شم٘مري٤ًٌم،[  أب سمٞمؽ]  هٜم٤م سمٞمًٛمقه٤م اًمٚمرـل اًمًٞم٤مرة

 يمؾ اح٤مء ويٜم٘مص اًمراديؽم، ويتٌخر شمًخـ وسمدأت هب٤م، سم٠مس ٓ ُم٤ًموم٦م اًمًٞم٤مرة هذه

ده٤م سمٕمدُم٤م يٕمٌٞمٝم٤م ؿمقي٦م يمؾ ُم٤مء، ممتٚمئ٦م شمٜمٙم٤مت قمٜمده ذم اًم٤ًمئؼ ؿمقي،  ويٛمٌم ُيؼَمر

 -اًمٓمريؼ ومْمٚمٚمٜم٤م ريم٥م، ُمع يمٜم٤م ومٞمٝم٤م،

 هذه؟ ؾمٜم٦م أي :ُمداظمٚم٦م

 -ؾمٜم٦م أرسمٕملم إمم وصمالصملم مخ٦ًم طمقازم ىمٌؾ يٛمٙمـ ىمديٛم٦م، :اًمِمٞمخ

 ُم٤مء، هٜم٤مك ًمٞمس ًمٚمنمب ُم٤مء، ذرة وٓ قمٜمدٟم٤م يٌؼ ومل اًمًٞم٤مرة وىمٗم٧م: اًمِم٤مهد

 ُم٤مء اًمراديؽم، ذم اًم٤ٌمىمل اح٤مء صٗمٞمٜم٤م اًمراديؽم، حت٧م اًمذي[ اًم٤ٌمب] ومتحٜم٤م ومٕمٚمٜم٤م، ُم٤مذا

 ـمرف قمغم هٙمذا احلٓم٦م حتط سمٞمْم٤مء، طمٓم٦م ـمٌٕم٤مً  طم٤مـملم يم٠منٜم٤م ،---اًمِم٤مي، ُمثؾ يم٠منف

 -اح٤مء ٟمٗمذ ذًمؽ ُمع يٛمٙمـ، ٓ ُم٤مء ُمص، وٟمٛمّمف اًمّمحـ،



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   298   إيداع اح٤مل سمدون ومقا

 ُمٜمف يت٘م٤مـمر ٟمخ٤مري وسمدأت ُأؾمٚمٛمٝم٤م، سمِّدي يم٠مين إرض قمغم هٙمذا اؾمتٚم٘مٞم٧م أن٤م 

 شمتٙمرر، ُم٤م وأرضمق شمٙمررت وُم٤م طمٞم٤ميت ذم ُمرة ٕول قمٓمِمٜم٤م، ٟم٤ًموي سمدٟم٤م ؿمق دم،

ر ُمرة ٕول  ٓ طمتك اًمنمب؟ زم طمؾ ومٙمرت ُم٤م جمرد شمرى ي٤م سمقزم، أذب أن ُأوَمٙمر

 -ٓ يٕمٜمل، أُمقت

 هذا ذسم٧م ُم٤م إذا إٟمف فمٜمل قمغم يٖمٚم٥م ح٤م اعمحرم، سم٤مرشمٙم٤مب أطمت٤مط أن جيقز ٓ 

َّٓ : ﴿اًمٙمريٛم٦م أي٦م شم٠ميت طمٞمٜمئذٍ  اًمٜمجس  [-229:إنٕم٤مم﴾ ]إًَِمٞمْفِ  اْوُٓمِرْرشُمؿْ  َُم٤م إِ

 قم٤مـمٗم٦م أوًٓ  ُمًٚمؿ اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب سمٕمض ٕن ُمتٜم٤مهٞم٦م: دىم٦م ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م وهذه 

 -ديٜمف ذم ُُمَتَٗمّ٘مف ًمٞمس ًمٙمٜمف ظمػم، هذا هلل واحلٛمد

 طِمٚمرٞمؼ، اًمِمخّمٞم٦م اهلقي٦م ذم أو اجلقاز ذم صقريت أن٤م: اًمِم٤ٌمب ي٠ًمخٜمل أن إمم 

 أظم٤مف اعمخ٤مسمرات إمم أروح أن أردت إذا وأن حلٞمتل، قمـ وقَمّٗمٞم٧م هداين، وريب

 حلٞمتل؟ أطمٚمؼ جيقز هؾ حلٞمتؽ، ُمريب أن طِمٚمرٞمؼ، يمٜم٧م أن٧م أنف ذم، ئمٜمقا 

 ُمـ حلٞمتؽ ؾمتحٚمؼ ٕنؽ جيقز: ٓ آٟمٗم٤ًم، ؾمٛمٕمتٝمؿ ُم٤م طم٥ًم قمغم ـمٌٕم٤مً  اجلقاب

 أن٧م؟ يدريؽ ُم٤م شم٘مع، ٓ أن أظمل ي٤م يٛمٙمـ شم٘مع، ُم٤م أضمؾ

 -رضورة هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف اعمحٔمقرات: شمٌٞمح اًميورات أن ي٘م٤مل هٜم٤م جيقز ومال

 قمنم اصمٜم٤م أو ؾمٜم٦م قمنم إطمدى ىمٌؾ اًمِم٤مم ذم وأن٤م وىمٕم٧م سم٘مّم٦م ُيذيمرين وهذا 

 إمم-- وو واحلزسمٞم٤مت، إضمٜم٤مس خمتٚمػ ُمـ وؿم٤ٌمب هٜم٤مك، دروؾًم٤م ٟمٚم٘مل يمٜم٤م ؾمٜم٦م،

 قمغم حلٞم٦م اختذ أنف ؿمٕمرت ؿمٝمر يمؿ وسمٕمد اًمدرس، ذم قمٚمٞمٜم٤م يؽمدد سمدأ ؿم٤مب، سمدأ آظمره،

 اًمِم٤مب هذا أن ؿمٕمرت اعمٝمؿ[ شمٙمقن إؿم٤مرة اًمذىمقن ظمػم] اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ـمري٘م٦م

 ًمٞمس يم٤من وإن هذا يٕمٜمل قمٚمٞمٜم٤م، يؽمدد سمدأ ُم٤م أول قمٚمٞمف يم٤من مم٤م ظمػم وسُمجره قُمجره قمغم

 -مت٤مُم٤مً  ٟمٔمٞمػ قمغم اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ اعمٌتغم ُمـ ظمػم ًمٙمـ ؾمٜمٞم٤ًم،

 اًمِم٤ٌمب سمٕمض يٙمقن ح٤م قم٤مدةً  اًمدرس، ُمـ ظمرضم٧م قمٜمدُم٤م إج٤مم ُمـ يقم

 ُمٕمل، ويٓمٚمع ظمروضمل ومرص٦م يٖمتٜمٛمقا  اعمأل، قمغم يٚم٘مقه٤م ٓ ظم٤مص٦م، أؾمئٚم٦م قمٜمدهؿ

 هٙمذا، ٟم٤مطمٞم٦م شمٜمحٞمٜم٤م- شمٗمْمؾ: ًمف ىمٚم٧م أُمر، ذم أؾمتِمػمك أن ُأريد أؾمت٤مذ ي٤م: زم وي٘مقل



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م إيداع اح٤مل   299 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   سمدون ومقا

 شمٙمقن ري٧م ي٤م ٟمٗمز ذم أىمقل وأن٤م- حلٞمتل أطمٚمؼ أن وشمؽمضم٤مين قمكمّ  شمتدظمؾ أُمل: زم ىم٤مل

 -يم٤مُمٚم٦م حلٞم٦م

 ُمًجقن، ومٝمق قمٚمٞمف، اًم٘مٌض أخ٘مقا  اعمخ٤مسمرات يم٤مٟمقا  أبقه ٕن: ىم٤مل ًمٞمش؟: ؾم٠مختف

 وإؾمالُمل، حم٤مُمل ٕنف ُمًجقن: هق ُمًجقن، أن أبقك يٙمٗمٞمٜم٤م ًمقًمده٤م إم ومت٘مقل

 ُمع يٗمٕمؾ ُم٤مذا يٕمرف ٓ وهق اعمِمٙمٚم٦م، هذه ُمٕمف حتّمؾ وُُمّدة ُُمّدة يمؾ قمٚمٞمف ومتتدظمؾ

 -ؿمٞمخ ي٤م شم١ماظمذين ٓ واهلل: ًمف ىمٚم٧م أؾمت٤مذ؟ ي٤م رأجؽ ومَّم أُمف،

 ٓ؟ أو أطمٚم٘مٝم٤م شمٜمّمحٜمل سمؿ: وم٘م٤مل هٜم٤م، ريمٌتل ٕن ُمدرضمل: إمم ُمْمٓمر أن٤م أن 

 وأن٤م طمدي٨م قمٜمدي أن٤م حتٚم٘مٝم٤م، ٓ أو اطمٚم٘مٝم٤م ًمؽ أىمقل أىمدر ُم٤م أن٤م أظمل ي٤م: ًمف وم٘مٚم٧م

 ضمٝم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ُمع اًمًٞم٤مؾم٦م وُيَٕمٚمرٛمٜم٤م اجلٝم٦م، ُمـ اًمنمع ُيَٕمٚمرٛمٜم٤م مت٤مُم٤ًم، ومٞمف ُمتِمٌع

 -أظمرى

 ومٝمؾ زوضمتل، سمتٓمٚمٞمؼ ي٠مُمرين واًمدي: ًمف ىم٤مل اًمدرداء، أيب إمم ضم٤مء رضمؾ 

 اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ًمٙمٜمل شمٓمٚم٘مٝم٤م، ٓ أىمقل وٓ ـمٚم٘مٝم٤م، أىمقل ٓ: ًمف ىم٤مل ُأـَمٚمر٘مٝم٤م؟

ًمد: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص  وم٠مُمًؽ، ؿمئ٧م وإن ومٓمٚمؼ ؿمئ٧م وم٢منش اجلٜم٦م أبقاب أوؾمط اًمقا

 يٓمٚمؼ مل وإذا سمٞمتف، ظمراب يٙمقن يٛمٙمـ ـمٚمؼ،: ًمف ي٘مقل ظم٤مف ٕنف قمٚمٞمف: ومحقهل٤م

 -أجْم٤مً  إب ُمٕمّمٞم٦م ومٞمٝم٤م يٙمقن

 قمغم إىمؾ اًمنم خيت٤مر يٕمٜمل، ُمراضمٕم٦م ُمٕم٤مدًم٦م يٕمٛمؾ أن سمد ٓ اعمٌتغم أن ومٝمٜم٤م 

 -ٓ اًمِمٞمخ، سمرىم٦ٌم يٕمٚم٘مٝم٤م أُم٤م إيمثر، اًمنم

 أن ُمٜمؽ ُأريد ًمٙمـ حتٚمؼ، ٓ أو اطمٚمؼ ًمؽ أىمقل ٓ :اجلقاب هبذا ًمف ىمٚم٧م وم٠من٤م 

 وذم حلٞم٦م، سمدون أيب سم٤مًمٚمحٞم٦م، ًمٞم٧ًم اًم٘مْمٞم٦م أُمل ي٤م: هل٤م ىمؾ: ي٠ميت ُم٤م ُٕمؽ شم٘مقل

 أوم٤مده ومٝمؾ قمٚمٞمف، اًم٘مٌض أخ٘م٧م واعمخ٤مسمرات طِمٚمرٞمؼ، حلٞم٦م سمدون أبقه ىمٌكم، اًمًجـ

ؿ اًمٚمحٞم٦م، طمٚمؼ ُيْٗمِده مل اًمٚمحٞم٦م، طمٚمؼ  وم٤مًمذي هلل، شم٘مقى اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء أن أُمؽ وَمَٗمٝمر

 وًمف ُمًٚمؿ، ٕنف طمًٌف: اهلل أبقك هذا وقمذاسمف، ًمًجٜمف ؾم٥ٌم يٙمقن ُم٤م رسمف يت٘مل

 ؿم٤مسًم٤م زًم٧م ُم٤م أن٧م أُم٤م-- يمذا ود-- اًمدوًم٦م ود يمالم حم٤مُمل، سم٤مقمت٤ٌمره ـمٌٕم٤مً  طمريم٤مت



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   700   إيداع اح٤مل سمدون ومقا

 إلًم٘م٤مء ؾم٥ٌم هذا يٙمقن ًمـ حلٞمتؽ شمرظمل أن ومٛمجرد اًمٕمٛمر، ُم٘متٌؾ ذم ٟم٤مؿمًئ٤م

 -وضمؾ قمز اهلل شمت٘مل أن شُمريد وأن٧م ٓؾمٞمَّم قمٚمٞمؽ، اًم٘مٌض اعمخ٤مسمرات

 ُم٤م طمتك اعمُحرُم٤مت: ويرشمٙمٌقا  اًمٜمت٤مئ٩م، يًتٌ٘مقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػًما  أن: اًمِم٤مهد

 -ُمراقم٤مهت٤م وجي٥م دىم٦م، ومٞمٝم٤م ٟم٘مٓم٦م وهذه أبدًا، جيقز ٓ هذا حمذور، ذم ي٘مٕمقا 

 (  00:  22: 02. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  22: 77. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  27: 10. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  28: 20. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  72: 70. 277. واًمٜمقر اهلدى)

 يعطل ٓ افذي افؼسؿ دم افبـؽ دم ادال وضع مـ ماكع هـاك هؾ

 ؾقائد

 يٕمٓمل ٓ وىمًؿ سمٗم٤مئدة ُيٕمٓمل ىمًؿ ومٞمف اًمٌٜمقك اًمٌٚمد، ذم قمٜمدٟم٤م اًمٌٜمقك :اًم١ًمال

 سم٠مس؟ ذًمؽ ذم ومٝمؾ وم٤مئدة، ًمٞمس اًمذي ذم اح٤مل أدظمر أن٤م[ إذا] سمٗم٤مئدة

 ومٞمج٥م وم٤مئدة شمٕمٓمل ٓ اًمتل إظمرى أُم٤م واوح٦م، إومم اعم٠ًمخ٦م ـمٌٕم٤مً  :اًمِمٞمخ

 -يدومع ٓ ؿمٞمئ٤ًم؟ يدومع هؾ ُم٤مًمف يقدع اًمذي ومٞمٝم٤م، اًمٜمٔمر

 وم٤مئدة؟ يٕمٓمل ٓ اًمذي اًم٘مًؿ ذم ُم٤مًمف يقدع اًمذي 

 -أُم٤مين جمرد ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 صٜمدوق ذم أُم٤مٟم٦م ومٕمالً  أم اح٤مل، هذا يًتٕمٛمؾ اًمٌٜمؽ هق هؾ أُم٤مين، جمرد :اًمِمٞمخ

 -ذًمؽ أفمـ ُم٤م إُم٤مٟم٤مت؟

 سمّمٜم٤مديؼ شمًٛمك صٜم٤مديؼ اًمْمخٛم٦م اًمٌٜمقك سمٕمض ذم يقضمد أنف أقمٚمؿ وًمٙمٜمل 

 -أضمراً  يدومع هق اًمّمٜم٤مديؼ هذه ُمـ صٜمدوق ذم ُم٤مًمف يقدع اًمذي ًمٙمـ إُم٤مٟم٤مت،



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م   702 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   إيداع اح٤مل سمدون ومقا

ّٛمقٟمف ُم٤م ي٠مظمذ أن سمدل ًمٚمَّمل اعمقدع  ًَ  ُمـ ُأريد وم٠من٤م آٟمت٤ٌمه، وأرضمق أجْم٤مً  ُي

ٟمٜم٤م  أَّٓ  اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م يٜمٝمجقن اًمذيـ اًمًٚمٗمٞملم ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اعمًٚمٛملم إظمقا

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م إمم شُمْرمج٧م همرسمٞم٦م أجْم٤مً  أضمٜمٌٞم٦م اًمٚمٗمٔم٦م هذه ٕن اًمٗم٤مئدة: سمٙمٚمٛم٦م يتٚمٗمٔمقا 

 قمغم دمري ُم٤م أن أرضمق وم٠من٤م وًمذًمؽ رسم٤م، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ًمٖم٦م ذم واؾمٛمٝم٤م سمٗم٤مئدة،

٤مق اًمٙمٗم٤مر أُم٤مهت٤م اًمتل اًمٚمٗمٔم٦م شمٚمؽ شُمـْحُٞمقن وإٟمَّم اًمٚمٗمٔم٦م، هذه أخًٜمتٙمؿ ًَّ  ٓ اًمذيـ واًمُٗم

ُمقن  -ُيـَحٚمرٚمقن وٓ ُيـَحرر

 رسم٤م، يٕمٓمل سمٜمؽ هٜم٤مك أن ذيمرت وم٠من٧م اًمٗم٤مئدة، ُمٙم٤من اًمرسم٤م يمٚمٛم٦م ًمٜمًتٕمٛمؾ: إذاً 

 -رسم٤م ليٕمٓم ٓ آظمر وىمًؿ ومٞمف، اعمقدع اح٤مل ُم٘م٤مسمؾ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠ميت ومٝمٜم٤م ُمرايب، وهق اًمٌٜمؽ يًتٕمٛمٚمف اح٤مل هذا يم٤من وم٢مذا 

 ش-وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم

 هذا اًمرسم٤م، ُيٕمٓمل اًمذي اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف يقدع زيد وقمٛمرو، زيد رضمالن هٜم٤م: وم٢مذاً  

 -رسم٤م يٕمٓمل ٓ اًمذي اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف يقدع قمٛمرو طمرام، أنف واوح

م مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ٟمز ًمٙمـ جيقز، هذا أن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يتقهؿ   قمغم وم٘مط ُيـَحرر

 -اًمرسم٤م ي٠ميمؾ أن اعمرايب

م سمؾ  : اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م يرد ومٝمٜم٤م سمف، ومػمايب ُم٤مًمف اعمرايب يٕمٓمل اًمذيـ قمغم أجْم٤مً  طَمرَّ

 ش-وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ»

 -ُمٕمٝمَّم اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ٓ هٜم٤م اًمٌٜمٙم٤من: إذاً 

 هذا ذم اح٤مل يقدع أُم٤مٟم٤مت، صٜم٤مديؼ هٜم٤مك شُمقضمد صم٤مًم٨م، ىمًؿ هٜم٤مك ًمٙمـ

 -ًمتقاشمره صحٞمح٤مً  أفمٜمف اخلؼم وهذا سمٚمٖمٜم٤م، يمَّم اًمّمٜمدوق

 اعمقفمػ قمٜمد يٌ٘مك وُمٗمت٤مح اعمقدع ي٠مظمذه ُمٗمت٤مح ُمٗمت٤مطم٤من، ًمف اًمّمٜمدوق ومٝمذا 

 -اًمٌٜمؽ ذم اعمختص



ئد أو يم٠مُم٤مٟم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   702   إيداع اح٤مل سمدون ومقا

 ي٠مظمذ أن اح٤مل ُم٤مًمؽ ُيريد طمٞمٜمَّم اًمرسم٤م، يد إًمٞمف متتد ٓ ومٞمف يقدع اًمذي اح٤مل هذا 

 ُمٜمف، يِم٤مء ُم٤م وي٠مظمذ ويٗمتح اعمقفمػ وي٠ميت سمٛمٗمت٤مطمف ومٞم٠ميت اًمٌٜمؽ، إمم يت٘مدم ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً 

 -اًمرسم٤م يد إًمٞمف متتد وٓ يٖمٚمؼ صمؿ

 هق اًمٜمقع هذا طمالل، هذا أضمر ُم٘م٤مسمؾ إٟم٤ًمن أي سمف ي٘مقم قمٛمؾ يم٠مير  هذا ًمٙمـ 

ٌْتغم اًمتل اعمٕم٤مُمالت ًمٌٕمض خمرج--  ُمـ اعمخرج  -اعمًٚمٛملم ُمـ إهمٜمٞم٤مء هب٤م ُي

ّؾ  ُم٤م هذا سم٠من أقمؽمف أن٤م ًمٙمٜمل   اًمتج٤مري٦م ُمِمٙمٚمتٝمؿ ٕن اًمتج٤مري٦م، ُمِمٙمٚمتٝمؿ حَيُ

 شمؼمر ٓ اًمٖم٤مي٦م وًمٙمـ ٟمٕمؿ، هذا اجل٤مري يًٛمقٟمف؟ ُم٤مذا اًمٌٜمؽ ذم قمٜمده يٙمقن ٓزم

 -اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر ٓ اًمٖم٤مي٦م ذقم٤مً  اًمقؾمٞمٚم٦م

 أو ؿمٝمري٦م أضمره٤م ويدومع اًمٌٜمقك، هذه ُمـ سمٜمؽ ُمـ صٜمدوق اؾمتئج٤مر إذاً  ومٞمٛمٙمـ 

 -وم٘مط اعمخرج هق ومٝمذا آشمٗم٤مق طم٥ًم ؾمٜمقي٦م

ًمٜم٤م  قمغم ٟمخِمك ٟمحـ! أؾمت٤مذ ي٤م: ي٘مقًمقن عمـ واجلقاب  ق، ُمـ أُمقا ا  ٟمخِمك اًمُنَّ

 -يمثػماً  ٟمًٛمٕمف يمالم ويمذا، يمذا

ـْ : ﴿ًمٚمٛم١مُمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أوًٓ  واجلقاب،  َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  [-7، 2:اًمٓمالق] ﴾حَيَْت

 هذه يم٤مٟم٧م ُمٝمَّم اًمقىم٤مي٦م، أؾم٤ٌمب يتخذوا أن قمـ قم٤ٌمده يٜمٝمك ٓ رسمٜم٤م: صم٤مٟمٞم٤مً 

 -ُمنموقم٦م إؾم٤ٌمب هذه يم٤مٟم٧م إذا أنقاقمٝم٤م، اًمقىم٤مي٤مت

 اح٤مل إليداع اًمٌٜمؽ: ُمـ صٜمدوق اؾمتئج٤مر وهق اعمنموع، اًم٥ًٌم هق وهذا 

 -اًمٚمّمقص قمٚمٞمف يًٓمقا  أن ُمـ قمٚمٞمف اًمٖمٜمل خيِمك اًمذي

 -أظمػماً  قمٜمف ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هق هذا: إذاً 

 ( 00:  11:  71. 172.واًمٜمقر اهلدى)



 باهفوائد يصنع ًاذا

 اهربوية





ئد اًمرسمقي٦م   701 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 افبـقك مـ يلخذه افذي بافربا ُيعؿؾ ماذا

 رسمقي، سمٜمؽ ذم ُم٤مًمف ووع ىمد يم٤من إلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ك سمَّم أُمقال هٜم٤مك وص٤مرت ٛمر ًَ  سمٕمد اعمًٚمؿ هذا هبذا يٗمٕمؾ ومَّمذا رسم٤م، وهل سم٤مًمٗم٤مئدة ُي

  احلٙمؿ؟ قمٚمؿ أن

 - اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم ُيٜمْٗم٘مٝم٤م :اًمِمٞمخ

 - اًمٌٜمقك ٕصح٤مب يؽميمٝم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 - وم٘مػماً  يم٤من وًمق سمٕمٞمٜمف ؿمخّم٤مً  هب٤م يٜمٗمع وٓ اًمٌٜمؽ، ٕصح٤مب يؽميمٝم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

  ح٤مذا؟ :ُمداظمٚم٦م

 - طمرام ُم٤مل ٕنف :اًمِمٞمخ

 - ًمقصٗمف سمؾ ًمذاشمف ًمٞمس طمرام، ُم٤مل هق :ُمداظمٚم٦م

  زم؟ شمنمح أن ًمؽ هؾ اًمٗمٚمًٗم٦م، هذه وراء ُم٤م أدري ٓ وأن :اًمِمٞمخ

 - إًمٞمف حمت٤مضم٤مً  اح٤مل ؾمٞمٕمٓمٞمف اًمذي اًمِمخص يٙمقن ىمد يٕمٜمل- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - اهلل ؾم٤محمؽ :اًمِمٞمخ

 - اح٤مل هذا إمم :ُمداظمٚم٦م

 - اهلل ؾم٤محمؽ :اًمِمٞمخ

 - آُملم :ُمداظمٚم٦م

  حمت٤مج؟ همػم وم٘مػماً  ومٝمٛم٧م يٕمٜمل وم٘مػماً، يم٤من وًمق: ًمؽ ىمٚم٧م طمٞمٜمَّم وأن٤م :اًمِمٞمخ

 - ٓ :ُمداظمٚم٦م

دت أن٤م سمٞمٜمَّمش حمت٤مضم٤مً  يٙمقن ىمد» سمٚمٗمظ اًمٙمالم إقم٤مدشمؽ ُمٕمٜمك ُم٤م: وم٢مذاً  :اًمِمٞمخ  َأيمَّ

 - وم٘مػماً  يم٤من وًمق: وىمٚم٧م ًمؽ



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   701   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 ُٓمرأة أقمٓم٤مه اًمرسم٤م هذا ُمـ ُم٤مًٓ  وأقمٓمك هذا ومٕمؾ ؿمخص هٜم٤مك ـمٞم٥م، :ُمداظمٚم٦م

  أن؟ يٗمٕمؾ ومٙمٞمػ وم٘مػمة،

 - أبداً  ُمثٚمٝم٤م إمم يٕمقد وٓ اهلل، إمم يتقب :اًمِمٞمخ

  ُمٜمٝم٤م؟ يٓمٚمٌف ٓ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 - ٓ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  17:  21. 177.واًمٜمقر اهلدى) 

 ادال وبؼل تلخروا وفؽـفؿ شقارة رشاء ثؿـ افبـؽ أظطك رجؾ

 يلخذها؟ ؾفؾ ربقية ؾقائد ظؾقف وجاءت افبـؽ دم

 إمم] ُمدة ُمـ سمٕمثٜم٤م أخَّمٟمٞم٤م، ُمـ أخػ سمثالصملم شمّمٚمٞمحٝم٤م ؾمٞم٤مرة، صمٛمـ :ُمداظمٚم٦م

ًمد ؾمٞم٤مرة يِمؽمي ُمٌٚمغ سمٕم٨م صمٛمٜمف، ذم[ اًمٌٜمؽ  وُم٤م اًمًٞم٤مرة، يٌٕمثقا  طمتك أخَّمٟمٞم٤م ُمـ ًمٚمقا

 ومقائد ضم٤مء اًمٌٜمؽ، ذم اعمدة هذه سم٘مٞم٧م اح٤مل هذا اًمٌٜمؽ، ذم اح٤مل وسم٘مل اًمًٞم٤مرة سمٕمثقا 

  ًمٚمٗم٘مراء؟ وُأَوزقمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمقائد آظمذ زم يّمح ومٝمؾ قمٚمٞمٝم٤م،

  قمٜمٝم٤م؟ شم٠ًمل اًمّمقرة هذه سمس :اًمِمٞمخ

 - اًمّمقرة هذه ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

  ظمٗم٧م؟ ح٤مذا اًمّمقرة، هذه وم٘مط :اًمِمٞمخ

 ---- أن٤م ظمٗم٧م ُم٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 - ومًٙم٧م اًمّمقرة وم٘مط هذه: ًمؽ أىمقل أن٤م إذاً  دم٤موب، ٓ ح٤مذا :اًمِمٞمخ

 - اًمّمقرة هذه :ُمداظمٚم٦م

  وراءه٤م؟ صقر اًمٔم٤مهر ومٞمف :اًمِمٞمخ

 - وراءه٤م صقر ذم ُم٤م ٓ، :ُمداظمٚم٦م



ئد اًمرسمقي٦م   707 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

تٕمٛمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ٓ أنف أضمٞمٌؽ، ُم٤م ىمٌؾ سمريد :اًمِمٞمخ   ـمٞم٥م؟ ومقائد، يمٚمٛم٦م ًي

 - ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 خترج ٓ اإلٟم٤ًمن أن ـمٞم٥م دام ُم٤م ًمٗمٔمؽ؟ شُمَٓمٞم٥م ٓ ح٤مذا ـمٞم٥م، يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 -اًمٗمقائد يمٚمٛم٦م ُمٜمف

٤من قمغم اًمرسم٤م مُتٌَمر  اًمٙمٚمٛم٦م هذه ٕن ه٤م رسمٜم٤م ٕن ُيـحس: ٓ وهق ُمٜمف حت٧م ُمـ اإلًٟم  ؾَمَّمَّ

 -رسم٤م

ن وٟمحـ  ٚمؿ، ؿمٕم٥م سمّمٗمتٜم٤م ٔا  طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقل ُمًٚمؿ شمًٛمع أن ضمداً  ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر ُم

 اًمرسم٤م؟ آظمذ

ئد، أبداً  دائَّمً  دائَّمً  دائَّمً  شمًٛمٕمف اًمذي ُم٤م ًمٙمـ ٟمدر، ُم٤م إٓ أبداً  ئد ومقا  -- ومقا

 -- أىمقل شمريد :ُمداظمٚم٦م

 اًمٚمٗمٔم٦م هذه شمًتٕمٛمٚمقا  ٓ أن وهمػمي وٟمٗمز ُأقمٞمذك ًمذًمؽ اًمٙمٚمٛم٦م: هذه :اًمِمٞمخ

 -رسم٤مً  ىمقًمقه٤م إـمالىم٤مً 

 أضمؾ ُمـ هق ،اًمٙمٗمري اًمتٕمٌػم: وصم٤مٟمٞم٤مً  اإلؾمالُمل، اًمتٕمٌػم هذا: أوًٓ  ٕنف: 

 :أىمقل اعم٘مدُم٦م هذه سمٕمد اعمًٚمٛملم، سملم يًٚمٙمقهن٤م

ء أضمؾ ُمـ قم٤مُم٦م سمّمقرة أوروسم٤م أو أخَّمٟمٞم٤م ُمثالً  إمم إُمقال ُمرؾمؾ يم٤من إذا   ذا

ئٝم٤م إمم ًمف ؾمٌٞمؾ وٓ ؾمٞم٤مرة، ُم٧م صمؿ اإلرؾم٤مل، ُمـ اًمٓمري٘م٦م هبذه إٓ ذا  شَمَٙمقَّ

ُم٧م اًمٗمقائد، ًمٞمس! اٟمتٌف اًمرسمقي٤مت،  -ودمٛمٕم٧م شَمَٙمقَّ

 َوإِنْ : ﴿رسمف ىمقل ٟمٗمًف ذم حي٘مؼ أن إُم٤م: ؾمٌٞمٚملم ُمـ ؾمٌٞمؾ ًمف اعمًٚمؿ هذا: طمٞمٜمئذٍ  

ٌُْتؿْ  ًمُِٙمؿْ  ُرُءوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُم  [-279:اًمٌ٘مرة﴾ ]شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

 -اًمرسم٤م سمٓمريؼ اح٤مل ُمٜمٝمؿ ُم٠مظمقذ ًمٞمس اعمراسملم، إمم ُم٤ٌمذة يتقضمف سم٤مًمٓمٌع وهذا 



ئ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   708   د اًمرسمقي٦مُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

ٜم٦م ًمٙمـ   قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اًمرسم٤م، يٓمٕمؿ اًمذي وسملم اًمرسم٤م ي٠ميمؾ اًمذي سملم ومرق ٓ أنف شُمٌلَّم  اًم

ٜمؽ ذم ُم٤مًمف يدع اًمذي ،شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة  اًم

ٜمؽ ُمـ ظمػماً  ًمٞمس ٜمؽ ذم أؾم٤مد طمجر هق سمؾ اًم  -اًم

ٜمقك، ُمع يتٕم٤مُمٚمقن اًمذيـ أن: اًمقاىمع سمدًمٞمؾ   رؤوس ؾمحٌقا  ومٞمٝم٤م ىمٛمر ٓ ًمٞمٚم٦م ذم ًمق اًٌم

ٜمؽ؟ يّمٞم٥م ُم٤مذا أُمقاهلؿ   اًٌم

 - يٖمٚمؼ :ُمداظمٚم٦م

 ٓ؟ وإٓ صح يٗمٚمس، :اًمِمٞمخ

ٜمؽ، ُمع يتٕم٤مُمٚمقن اًمذـي: إذاً   ٜمؽ ىمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ شمٜمٓمٌؼ اًمٚمٕمٜم٦م اًم  ٟمٗمًٝمؿ ٕهنؿ ٟمٗمًف: اًم

ٜمؽ، أوضمدوا اًمذيـ ف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ومٚمٕمـ» وضمقد، ًمف يم٤من ُم٤م ًمقٓهؿ اًٌم  ويم٤مشٌم

 ش-وؿم٤مهديف

ٜم٦م سمٕمد قمٜمدهؿ يتقومر اًمٚمـرل اًمرسم٤م وهق اح٤مل هذا ًمذًمؽ  : ؾمٌٞمٚملم ُمـ ؾمٌٞمٚمف طمٙمٞمتٝم٤م، اًمتل اًم

ي احل٤مًم٦م هذه وذم سمٜمٗمًؽ، وشمٜمجق ُم٤مًمؽ، رأس شم٠مظمذ إن إُم٤م ٜمؽ ؾمتَُٖمذر  وهذه احلرام، سم٤مح٤مل اًٌم

 -أجْم٤مً  ُمِمٙمٚم٦م

 شم٠مظمذه، اًمرسم٤م هذا أن ُمٜمٝم٤م ٟمٗمًؽ، قمغم ختِمك وٓ هل٤م أهالً  يمٜم٧م إذا أظمرى طم٤مًم٦م ذم وإُم٤م 

 ومقائد ذم وًمٞمس اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم سومف ُمـ شمتٛمٙمـ أن إمم ضم٤مٟم٤ٌمً  وشمْمٕمف ُم٤مًمؽ رأس ُمع

 -ذاشمٞمف أؿمخ٤مص أو ؿمخص

 ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ يٜمتٗمٕمقن وم٘مراء، إمم رسم٤م هق اًمذي اح٤مل هذا إقمٓم٤مء جيقز ٓ: يٕمٜمل 

 رء أي هق اًمٕم٤مُم٦م سم٤معمراومؼ اعم٘مّمقد اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم اح٤مل هذا يٍمف وإٟمَّم ًمِمخّمف،

ؾمتٗم٤مدة ذم يِمؽمك  -ُمٕمٞمٜملم أؿمخ٤مص أو ؿمخص ًمٞمس اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمٜمف ٓا

 ذم اح٤مل هذا ومػمصد اًمققمرة اًمٓمرق ُمـ ـمريؼ شمٕمٌٞمد إمم حتت٤مج حمٚم٦م أو ىمري٦م هٜم٤مك: ُمثالً  

ًٌٞمؾ ُم٤مء وُيًح٥م ؾمٌٞمؾ، ُم٤مء إمم سمح٤مضم٦م طم٤مرة أو ىمري٦م هٜم٤مك اًمٓمريؼ، هذا شمٕمٌٞمد  ًمٕمٛمقم اًم

 - وم٘مس ذًمؽ وقمغم آظمره، إمم ًمٚمدواب اًمٜم٤مس

 (  00:  72: 11. 201. واًمٜمقر اهلدى) 



ئد اًمرسمقي٦م   709 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 بافػقائد يػعؾ ؾامذا فؾرضورة افبـؽ دم مافف أودع رجؾ

 افربقية؟

 اًمرسم٤م، وهل اًمٗم٤مئدة ومٞمٝم٤م وهٜم٤م ًمٚميورة، اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف ووع ؿمخص :اًم١ًمال

ء ُم٤مدة، ذم اؾمتخداُمٝم٤م جيقز هؾ  قم٤مُم٦م ممتٚمٙم٤مت ذم يْمٕمٝم٤م أن أو وهمػمه٤م، يمت٥م يمنما

 ومٞمٝم٤م؟ يتؼمع أنف أو ذًمؽ، همػم أو يمتٚمٗمقن--- ُمثالً 

 إؾمئٚم٦م قمغم سمٞمًٚمؿ اًم١ًمال هذا يٙمقن ظم٤ميػ اًم١ًمال، قمغم اجلقاب ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

 ظمٓم٠م؟ ومٞمف ًمٞمس اًم١ًمال هؾ أجْم٤ًم، ظمٓم٠مً  يٙمقن ظم٤ميػ اًم٤ًمسم٘م٦م،

 -اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 -اهلل ؿم٤مء إن :اًمِمٞمخ

 اًم١ًمال، هذا ي٠ًمل اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا محٚم٧م اًمتل اًميورة هل ُم٤م! طمًٜم٤مً  

 قمٚمٞمف؟ اًمرسم٤م وأظمذ اًمٌٜمؽ، ذم اح٤مل سم٢ميداع

ق، أن ُمـ ظمقوم٤مً  :ُمداظمٚم٦م  -ُم٤مًٓ  ورث هق أو ُيْنَ

 رضورة؟ هذه هؾ ُيْنق، أن ُمـ ظمقوم٤مً -- واطمدة-- واطمدة :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 يم٤مٟم٧م اًم٤ًمسم٘م٦م إظمٓم٤مء ٕن اًم٤ًمسم٘م٦م: إظمٓم٤مء ُمـ أومحش ظمٓم٠م هذا :اًمِمٞمخ

 - واطمد آن ذم وومٕمكم ًمٗمٔمل ظمٓم٠م هذا ًمٗمٔمٞم٦م، أظمٓم٤مء

 قمز هلل ُمتؼ همػم فمٜمل ذم هذا ينق، أن ُمـ ظمقوم٤مً  اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف يقدع اًمذي هذا

 -أمحؼ يٙمقن ىمد صمؿ وضمؾ،

 ٕنف أمحؼ: يٙمقن ىمد أُم٤م إؿمٙم٤مل، ومٞمٝم٤م ًمٞمس ومٝمذه وضمؾ، قمز هلل ُمت٘مل همػم أنف أُم٤م 

 سم٠مير  يْمٕمٝم٤م، أن يريد أجـ أُمقال قمٜمده يٕمٜمل زُم٤مٟمف، ىم٤مرون هق يٙمقن ٓ يٛمٙمـ



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   720   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

ٟم٦م -- أخػ يمؿ-- ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م يمؿ قمٜمده طمٙم٤ميتٜم٤م ُمثؾ درويش يٙمقن ىمد ُمٙم٤من، سم٠مير -- ظمزا

 -ُمتٜم٤مهٞم٦م مح٤مىم٦م هذه اًمٌٜمؽ، ذم يْمٕمف أن ويريد آظمره، إمم

ٜمٝمؿ أن يًتٓمٞمع أٓ ه١مٓء   اًمٚمّمقص طمتك إـمالىم٤ًم، هب٤م يِمٕمر أطمد ٓ سمٓمري٘م٦م ُي١َمُمر

 -هلؿ ُمٝمٜم٦م اًمنىم٦م اختذوا اًمذيـ

م ُم٤م يرشمٙم٥م اعمًٚمؿ اإلٟم٤ًمن أن ضمداً  وم٤مطمش ظمٓم٠م هذا   احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل طَمرَّ

ق أن خي٤مف إؾم٤ٌمب، وأتٗمف ـْ ﴿ اح٤مل، ُيْنَ َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

ٟمٜم٤م، ي٤م  وإّٓ  ُمًٚمٛملم قمٜمٝمؿ أىمقل اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم طم٤مل ُمـ أتٕمج٥م أن٤م واهلل إظمقا

 !اًمٙم٤مومريـ؟ ُمـ هؿ وإَّٓ  ورؾمقًمف سم٤مهلل ُم١مُمٜملم ُمًٚمٛملم، ًمٞمًقا 

 سمٛمٕمرومتٝم٤م يِمؽمك ٓ واًمتل اعمٝمجقرة، إطمٙم٤مم أو أي٤مت ُمـ ًمٞم٧ًم أي٦م هذه 

 ومٞمٝم٤م، شمدظمؾ اًمٌٞمقت ُمـ يمثػم اًمٌٞمقت، هب٤م شُمَزيَّـ ٓومت٤مت شُمتَّخذ هل واخل٤مص٦م، اًمٕم٤مُم٦م

ـْ : ﴿مجٞمؾ سمخط ُمٙم٤من ومْمؾأ ذم آي٦مً  دمد َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ُِم

٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ  [-7:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت

ة شمٚمؽ يمجٝمؾ جمٝمقًم٦م ًمٞم٧ًم وم٤مٔي٦م   زوضمٝم٤م، ؾم٠مخٜمل قمٜمٝم٤م، أُمس ؾُمئٚم٧ُم  اًمتل اعمرأ

 سمٕمدُم٤م ي٘مقل اًمٌالد، هذه ُمـ وهل ؾمٕمقدي هق: وي٘مقل طمديث٤ًم، شمزوضم٧م أن٤م: زم ىم٤مل

ة أن شمٌلم شمزوضمٜم٤م  شمتقو٠م، سمس اجلٜم٤مسم٦م، ُمـ اهمت٤ًمل سمدون واًمٔمٝمر اًمّمٌح شمّمكم اعمرأ

 أؾم٠مل ُمرة ٕول أن٤م ـم٤مهرة،اؾمتٖمرسم٧م وهل اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م وشمّمكم شمٖمتًؾ سمٕمد وُم٤م

 أو قمنميـ يم٤من قمٛمره٤م وم٠مفمـ قمٛمره٤م، يمؿ وؾم٠مختف ُمًٚمٛم٦م، اُمرأة اًم١ًمال، هذا ُمثؾ

 -ؾمٜم٦م وقمنميـ واطمد

 ذوط ُمـ ذط اجلٜم٤مسم٦م ُمـ اًمٓمٝم٤مرة أن شمٕمرف أٓ اعمرأة: هذه قم٤مؿم٧م أجـ

 -اًمّمالة صح٦م



ئد اًمرسمقي٦م   722 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

٤ًٌم يُمٜمُْتؿْ  َوإِنْ : ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف إن: أىمقل ُروا ضُمٜمُ  ذم ًمٞم٧ًم ،[1:اح٤مئدة﴾ ]وَم٤مـمَّٝمَّ

 اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه ذم وىمٕم٧م اعمًٙمٞمٜم٦م هذه وًمذًمؽ واعمًٚمَّمت: اعمًٚمٛملم قمٜمد اًمِمٝمرة

ـْ : ﴿آي٦م يمِمٝمرة َ  َيتَِّؼ  َوَُم  -ٓومت٦م هل٤م ُُمتَّخذ هذه ٕن :﴾اّللَّ

ـْ : ﴿أي٦م هذه ذم ُم١مُمٜملم اعمًٚمٛملم ه١مٓء هؾ: ٟمٗمز ذم أن٤م وم٠مت٤ًمءل   َيتَِّؼ  َوَُم

 َ  يٕمرومف، أطمد ٓ ُمٙم٤من ذم اح٤مل هذا وووع اهلل اشم٘مك هق إذا ،﴾خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ

ّٚمط اهلل اشم٘مك ٕنف هق يٕمت٘مد زيم٤مشمف، ُيَٓمٚمرع ؾمٜم٦م يمؾ اًمٜمّم٤مب سمٚمغ يم٤من وإذا ًَ  قمٚمٞمف ُي

 -هلل طم٤مؿم٤م! اًمٚمّمقص؟

 اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مًمف ُيْقِدع اًمذي اعمًٚمؿ هلذا اًميورة، قمـ ومْمالً  اًمٕمذر، أجـ: إذاً 

 -ظمٓم٠م هذا رضورة، هٜم٤مك ًمٞمس

 ؟--صٖمػم وهق ُم٤مل ورث يم٤من إذا :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٓمريؼ ٟمختٍم ٓ، أو يمٌػماً  أصٌح ذًمؽ وسمٕمد :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل صٖمػم هق :ُمداظمٚم٦م

 صٖمػم؟ سم٘مَل  وإٓ سمٕمديـ يمٌػم ص٤مر :اًمِمٞمخ

 -وم٤مئدة هٜم٤مك يم٤من يمؼم سمٕمدُم٤م :ُمداظمٚم٦م

ٌر٘مٝم٤م سمِّدك يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  ---أنف أن٧م، شُمَٓم

 ومٝمٜم٤مك راؿمدًا، أصٌح٧م أن صٖمػًما، ويمٜم٧م ورصمتف ُمثالً  ُم٤مل زم أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 أؾمتخدُمٝم٤م؟ يمٞمػ وم٤مئدة

 -ىم٤مُمقؾمؽ ُمـ اٟمًخٝم٤م اًمٗم٤مئدة يمٚمٛم٦م :اًمِمٞمخ

 -رسم٤م ُمٕمل يم٤من :ُمداظمٚم٦م

 -رسم٤م ىمؾ :اًمِمٞمخ



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   722   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

ّٛمقه رسم٤م هق اًمذي اح٤مل هذا أن  ًَ  وإٟمَّم ُمٜمف، أن٧م شمٜمتٗمع أن جيقز ٓ وم٤مئدة، ُي

ف  مج٤مهػم ُمٜمف يًتٗمٞمد وإٟمَّم إـمالىم٤ًم، رء ُمٜمف أن٧م شمًتٗمٞمد ٓ اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم ُيٍْمَ

 -وم٘مػم ًمرضمؾ شمٕمٓمٞمٝم٤م اًمٗم٘مػم ُمش اًمٜم٤مس،

 اًمنم دومع سم٤مب ُمـ وهذا اًمٜم٤مس، يمؾ ُمٜمف آؾمتٗم٤مدة ذم يِمؽمك قمٛمؾ شُمتَّخذ وإٟمَّم 

[ أيمؼم ذ هذا]و همٜمًك  سمف ؾمٞمزداد ًمٚمٌٜمؽ شُمِرك إذا اح٤مل هذا ٕن إصٖمر، سم٤مًمنم إيمؼم

ط يم٤من اًمذي هذا ي٠مظمذه أنف ُمٜمف وم٠مظمػ طَ  أو زُم٤مٟمف ذم شَمَقرَّ  ظم٤مـمرك ؿم٤من ُمـ– ُورر

 هذا شمٌٕمف، واًمرسم٤م ُم٤مًمف رأس اح٤مل، هذا ي٠مظمذ ومٚمَّم يتٞمًَّم، يم٤من صٖمػماً  يم٤من ٕنف :,أن٧م

 -اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم يٍمومف اًمرسم٤م

 أو اًمًٌٞمؾ، هذا ذم يٍمومف ُم٤مء، ُمـ ؾمٌٞمؾ إمم سمح٤مضم٦م احل٤مرة ذم ُمٙم٤من: ُمثالً  

 آظمره إمم-- واًمٜم٤ًمء إوٓد ومٞمٝم٤م يتٕمثر وقمرة أرض

 هٜم٤مك ًمٞمس اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مًمف ُيْقِدع أن ًمف جيقز ومال ُم١ًموًٓ  يم٤من إن أنف ًمؽ، ووح

 -إـمالىم٤مً  رضورة

 اًمٌٜمؽ، ُمـ اح٤مل هذا يًح٥م أن جي٥م اًمتٙمٚمٞمػ وم٤ًمقم٦م ُم١ًمول، همػم يم٤من وإن 

 -ُمزيّمك زيمٞم٤مً  ٟمٔمٞمٗم٤مً  يٌ٘مك طمتك

 -ٟمٕمؿ- اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم يٍمومف وإٟمَّم ؿمٞمئ٤ًم، ُمٜمف يًتٗمٞمد ٓ اًمرسم٤م ُمـ يٕمٓمقٟمف وُم٤م 

 (  00:  71: 28. 219. واًمٜمقر اهلدى) 

 (  00:  71: 27. 219. واًمٜمقر اهلدى)

 بافػقائد تػعؾ ؾامذا مآً، افبـؽ دم ابـتف حلساب وضع رجؾ

 حساهبا؟ ربحف افذي بافقاكصقب أو افربقية

 ديٜم٤مر، 21 طمقازم اًمٌٜمؽ ذم واًمدي زم ووع ؾمٜمٞملم ؾم٧م وم٘مٌؾ سمٜم٧م، اٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمزيز ؾمٞمدي ي٤م هذا--ومٚمقس سمجٞم٥م وٓ ُم٤مسمِمتٖمؾ ُمٜمف ٟمٗم٘متل وأن٤م اإلؾمٙم٤من، سمٜمؽ ذم

م اًمٗم٤مئدة: ًمف ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٗم٤مئدة، ووٕمٝمؿ أيب سم٤مًمٗم٤مئدة، ووٕمٝمؿ: يٕمٜمل اح٤مل  - طمرا



ئد اًمرسمقي٦م   727 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 - أطمًٜمتل :اًمِمٞمخ

ٚمقهن٤م، ٓ هذه: ىم٤مل يمٞمػ؟ ؿمٗم٧م :ُمداظمٚم٦م  يمٞمػ؟ ؿمٗم٧م رسم٤م، هذا: ًمف ىمٚم٧م ُيَِمٖمر

 -أوًٓ  إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م ًم٧ًم ٕين قمٜمٝمؿ: ؾم٠مخ٧م ُم٤م اًمٌٜمؽ ذم ظمٚمٞم٧م: اعمٝمؿ 

 أذه٥م اؾمتٕمداد قمٜمدي ًمٞمس:يٕمٜمل---- سمٓم٤مىم٦م طم٤مًمٞم٤مً  ُمٕمل يقضمد ٓ: وصم٤مٟمٞم٤مً  

 ُمدٟمٞم٦م أطمقال سمٓم٤مىم٦م أو ؿمخّمٞم٦م، سمٓم٤مىم٦م يريدون رء أو قمِم٤مهنؿ، سمٓم٤مىم٦م( رجخأؾمت)

 -أؾمحٌٝمؿ أذه٥م

 ووٕمٝم٤م هق أيب، ُمـ همػم ٓ وم٘مط ديٜم٤مر 21 زُم٤من ُمـ أؾمحٌٝمؿ أن ُأريد يمٜم٧م وم٠من٤م

 ىمٌؾ اًمٕمزيز ؾمٞمدي ي٤م وهذا شمٕمٌل ُمـ وٓ ُم٤مزم ُمـ وٓ شمٕمٌل، ُمـ ًمٞمس هق، ُم٤مًمف ُمـ

 اًمذي احلظ ُم٤ًمسم٘م٦م اعم٤ًمسم٘م٦م ذم ووٕمٜم٤مهؿ: يٕمٜمل ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م قمٚمٞمٝمؿ أرسمح ومؽمة

 يٜمتٔمر ي٘مػ اًمذي: يٕمٜمل ٓ؟ أو طمرام يٙمقن احلظ يتٌع اًمذي اًمرسمح وهذا يٕمٛمٚمقه٤م،

 --احلظ

 - ىمَّمر هذا ىمَّمر ُمٗمٝمقم، :اًمِمٞمخ

 - شم٘مري٤ٌمً  ىمَّمر هق :ُمداظمٚم٦م

  ذًمؽ؟ سمٕمد ـمٞم٥م، ىمَّمر، سم٤مًمتحديد شم٘مري٤ًٌم، وًمٞمس حتديداً  ٓ، ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

-- اًمٌٜمؽ ذم سمف ووٕم٧م اًمذي اًمًح٥م رىمؿ شمٌٕمف، اًمرىمؿ أن ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مئ٦م ورسمح ووٕمقه شمٌٕمل اًمرصٞمد رىمؿ يٕمٓمقه، رىمؿ هلؿ رصٞمد ًمٙمؾ-- شمٌٕمل اًمرىمؿ هق

 --زائدة ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م زائدة سم٤مًمٌٜمؽ، يٕمٛمٚمقه اًمذي هذا اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م اًمًح٥م ديٜم٤مر،

 -ُمٗمٝمقم ُمٗمٝمقم :اًمِمٞمخ

 ُأريد أن٤م: ًمف ىمٚم٧م[ أؾمحٌٞمٝم٤م: ]زم ي٘مقل اًمقاًمد ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م رسمح٧م :ُمداظمٚم٦م

 --جيقز ٓ ٕنف ديٜم٤مر: 21 أؾمح٥م

 ٕنف شمًحٌٝمؿ: اًمٌٜم٧م إٓ يّمح ٓ: ًمف ىم٤مًمقا  زم يًحٌٝم٤م ذه٥م طمٞمٜمَّم اًمقاًمد: يٕمٜمل 

 -اًمٌٜم٧م سم٤مؾمؿ



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   721   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 شمٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م شمًحٌٞمٝمؿ أن أردت إذا: زم ي٘مقل: وصم٤مٟمٞم٤مً : أوًٓ  هذا أذه٥م مل أن٤م وم٤مٔن 

 طمد آظمذه٤م ًمـ أن٤م اًمديٜم٤مر اح٤مئ٦م رسم٤م، ٕنف: ًمف ىمٚم٧م شمقزقمٞمف؟ أن شمريديـ ح٤مذا ٕطمد،

 -وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمل اهلل

 !ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ًمـ أن٤م اًمٌٜمؽ ذم يِمتٖمٚمقن هؿ أجْم٤ًم، ًمػمة ُمـ يمؿ ضم٤مءهؿ، اًمذي اًمٗم٤مرق :ُمداظمٚم٦م

ًمد ىمٚم٧م ًمٙمـ يمٞمػ، ؿمٗم٧م ديٜم٤مر، 21 ؾمآظمذ احل٤ًمب آظمذ ! ـمٞم٥م: زم ىم٤مل-- ًمٚمقا

: يٕمٜمل أومْمؾ ديٜم٤مر 210 أو ديٜم٤مر 210 ًمٚمٌٞم٧م ُمً٘مٗم٤مت يدومٕمقا  طم٤مضم٦م ذم ٟمحـ

 أىمقل ُم٤مذا  أن٤م واهلل: ًمف ىمٚم٧م يمٞمػ؟ ؿمٗم٧م ًمٚمٛمً٘مٗم٤مت ؾم٠مدومٕمٝمؿ وأن٤م هذه أقمٓمٞمٜمل

 وم٠مين اًمِمٖمٚم٦م؟ هبذه أثؼ أن٤م ومٙمٞمػ طمرام، وُمّم٤مريػ---  ُمّم٤مريػ هذه: يٕمٜمل ًمؽ

 أيب، ُم٤مل ُم٤مزم ًمٞمس اح٤مل: يٕمٜمل ٟم٤مس،: إخ وم٘مط أقمرف أن ُأريد سم٤مًمتحديد ُأريد

 اًمديٜم٤مر؟ اح٤مئ٦م أيب أظمذهؿ ًمق ظمٓم٠م أو ذٟم٥م يٚمح٘مٜمل: يٕمٜمل سم٤مؾمٛمل ووٕمٝم٤م ًمٙمـ

 -اًمديٜم٤مر اح٤مئ٦م هذه شم٠مظمذي أن جي٥م أنف إًمٞمؽ، ٟمّمٞمحتل أن٧م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٓ ديٜم٤مر 71 و ُم٤مًمؽ، رأس أب٤مك ووٕمٝم٤م اًمذي 21 ُمٜمٝمؿ شم٠مظمذي :اًمِمٞمخ

 - قم٤مُم٦م ُمراومؼ ذم شمٍمومٞمٝمؿ وإٟمَّم واطمد، سم٘مرش وٓ ُمٜمٝمؿ شمٜمتٗمٕمل

 - اًمٗم٘مراء هؿ اًمذي :ُمداظمٚم٦م

د اح٤مل هبذا يٜمتٗمع جيقز ٓ: يٕمٜمل اًمٗم٘مراء همػم اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ٓ، :اًمِمٞمخ  ُمـ أومرا

 -قم٤مُم٦م ُمراومؼ وإٟمَّم ٓ، واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء

 إصالح إمم سمح٤مضم٦م ىمري٦م ذم أو سمٚمد ذم أو طم٤مرة ذم ُمٙم٤من هٜم٤مك يم٤من إذا: ُمثالً  

 آٟمتٗم٤مع ذم يِمؽمك اًمتل إُمقر ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسم٦م ُم٤م أو ُم٤مء، ؾمح٥م أو ـمريؼ، وشمٕمٌٞمد

 -- ًمؽ جيقز هذا اًمٜم٤مس، ُمـ ُمٕمٞمٜملم أومراد وًمٞمس اًمٜم٤مس قمٛمقم ومٞمٝم٤م

 (00:  01: 12. 219.  واًمٜمقر اهلدى)



ئد اًمرسمقي٦م   721 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 افربا؟ أمقال مـ افتخؾص يريد مـ يصـع ماذا

 ُُمّدة ذم أخ ومٞمف شم٘مري٤ًٌم، ُم٠ًمختلم قمٜمدي احلٌٞم٥م أظمل ي٤م ظمػًما، اهلل ضمزاك: اعمتّمؾ

 شمٗمرض وم٤محلٙمقُم٦م ومرٟم٤ًم، ذم طمّمٚم٧م اًم٘مْمٞم٦م وهذا ُمٕمٞمٜم٤ًم، قم٘م٤مًرا يٌٞمع أن يريد ؾم٤مسم٘م٦م

 سمحٞم٨م قمٚمٞمف، شمٗمرض  اًمٌٜمؽ، ذم اًمٕم٘م٤مر ىمٞمٛم٦م ُمـ اح٤مئ٦م ذم قمنمة ٟم٦ًٌم يْمع أن قمٚمٞمف

ئ٥م قمٚمٞمف ـمٚمع يم٤من إذا ؾ احلٙمقُم٦م شمًتٓمٞمع احلٙمقُم٦م ُمـ رضا ئ٥م هذه شُمـَحّمر  ُمـ اًميا

 -اًمٌٜمؽ ذم اعمقوقع اعمٌٚمغ

 يٗمٕمؾ؟ مل وإن :اًمِمٞمخ

 -هذا شم٘مٌؾ ُم٤م واحلٙمقُم٦م اًمٌٞمع، يتؿ ُم٤م يٗمٕمؾ مل وإن: اعمتّمؾ

 -شم٤مسمع شم٤مسمع أجقه، :اًمِمٞمخ

 شمتؿ ومٝمق اًمٌٜمؽ، ذم اًمرسم٤م ذم شمْمٕمٝم٤م اًمٗمٚمقس هذه شمْمع ومٕمٜمدُم٤م: اعمتّمؾ

 ُمع اًم٘مْمٞم٦م شمٜمتٝمل طمتك صمالث، ؾمٜمتلم ؾمٜم٦م شم٠مظمذ رسمَّم هذه واإلضمراءات اإلضمراءات،

٧م احلٙمقُم٦م،  -ؾمٜمقات صمالث إمم ؾمٜم٦م ُمـ أظمذت وشم٘مري٤ٌمً  اًم٘مْمٞم٦م هذه ومتٛمَّ

 ذم رأجؽ ومَّم دوٓر، أخػ أرسمٕملم إمم صمالصملم طمقازم اًمٌٜمؽ ُمـ رسم٤م ًمف ـمٚمع ـمٌٕم٤ًم، 

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أم يمزيم٤مة يرؾمٚمٝم٤م هؾ هب٤م، يتّمدق هؾ حيرىمٝم٤م، هؾ هذه اًمٗمٚمقس

 -صم٤مٟمٞم٤مً  ؾم١ماًمف ًمف وُأب٤مرك أوًٓ، اجلٝم٤مد هذا اإلٟم٤ًمن هلذا أب٤مرك أن٤م :اًمِمٞمخ

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك: اعمتّمؾ

 ذم يْمٕمٝم٤م وٓ هب٤م، يتّمدق وٓ اًمدوٓرات، هذه حيرق ٓ أنف :اجلقاب :اًمِمٞمخ

 -اًمٕم٤مُم٦م سم٤معمراومؼ اًمٕمٚمَّمء قمٜمد ُيٕمرف ومٞمَّم يٍمومٝم٤م وإٟمَّم اًمزيم٤مة، أُمقال

 -ُمثؾ: اعمتّمؾ

 هذا ص٤مطم٥م سمف ي٘مقم إصالح يمؾ أو ُمّمٚمح٦م يمؾ هل: اًمٕم٤مُم٦م واعمراومؼ :اًمِمٞمخ

 -واطمد ؿمخص ُمٜمف يًتٗمٞمد وٓ اعمًٚمٛملم مجٝمقر ُمٜمف يًتٗمٞمد اح٤مل،



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   721   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

تٓمٞمع هؾ قمٚمٞمف، اًم٘م٤مئٛملم اعمريمز احلٌٞم٥م أظمل ـمٞم٥م،: اعمتّمؾ  ًمف؟ يًتخدُمٝم٤م أن ًي

 وأن زيمٞم٤ًم، ُم٤مًمف يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل إؾمالُمًٞم٤م، ُمريمًزا  قمٚمٞمف اًم٘م٤مئؿ اعمريمز ٓ، :اًمِمٞمخ

 جم٤مٟم٤ًم، اعمًٚمٛملم ُمرى ومٞمف يٕم٤مًم٩م ُمًتِمٗمك يمٛمثالً  اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ وإٟمَّم ٟمٔمٞمٗم٤ًم، يٙمقن

َح٥م ُم٤مء، إمم حيت٤مج ىمٗمر ُمٙم٤من أو ومٞمٕمٌد، شمٕمٌٞمد إمم حيت٤مج ـمريؼ ُمثالً  أو ًْ  اح٤مء: إًمٞمف ومُٞم

 -اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ُمـ أُمثٚم٦م هذه ذًمؽ، وٟمحق واًمدواب يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ُمٜمف ًمٞمًتٗمٞمد

س ُمدرؾم٦م يم٤مٟم٧م ًمق: اعمتّمؾ  -اعمًٚمٛملم ـمالب شُمَدرر

 -اًمنميٗم٦م إُمقر ذم اح٤مل هبذا ُيَدْٟمدن أَّٓ  أرضمق أن٤م ٓ، ٓ :اًمِمٞمخ

 -احلٌٞم٥م أظمل ي٤م هذا ـمٞم٥م رء ظمػًما، اهلل ضمزاك: اعمتّمؾ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 (  00:  77:  79. 290.واًمٜمقر اهلدى)

 حيصؾ افذي افربا يدؾع أن ما بـؽ دم مال فف فرجؾ جيقز هؾ

 ادُؽقس؟ مـ وكحقها اجلامرك أو فؾرضائب شداداً  ظؾقف

 قمٚمٞمف حيّمؾ اًمذي اًمرسم٤م يدومع أن ُم٤م سمٜمؽ ذم ُم٤مل ًمف ًمرضمؾ جيقز هؾ :اًم١ًمال

ئ٥م ؾمداداً   اعمُٙمقس؟ ُمـ وٟمحقه٤م اجلَّمرك أو ًمٚميا

 :ىمقًمف وهق ٟمقاس، أيب ُمذه٥م قمغم جيقز :اًمِمٞمخ

 -اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين

 (  02: 01: 77. 112. واًمٜمقر اهلدى)

 افبـقك ربا أمقال مـ ظؾقفا يـػؼ افذي زوجفا ظـ تسلل زوجة

ة، ُمتزوج أنف: ؾم١مال سمٞم٠ًمل أطمدهؿ ومٞمف :ُمداظمٚم٦م  شمِمتٖمؾ، أي شمٕمٛمؾ واُمرأتف اُمرأ

٤ًٌم شم٠مظمذ  واًمد سمٞم٧م ذم وؾم٤ميمٜملم يتٕمٚمؿ، يدرس وهق احل٤مًم٦م، سمٙمٗمل دوب ي٤م: يٕمٜمل راشم



ئد اًمرسمقي٦مُم٤مذا يّم   727 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ٜمع سم٤مًمٗمقا

 ًمٙمـ يٕمٜمل، أهٚمف سمٞم٘مقًمقا  اًمٕمٗمق، اهلل ٟم٠ًمل و طم٤مـمٝم٤م أهٚمف قمٜمد: يٕمٜمل اًمزوج، هذا

 اًمرسمقي٦م؟ اًمٗم٤مئدة ُمـ يٜمت٩م مم٤م ًمف يٜمٗم٘مقا  أهنؿ اعمِمٙمٚم٦م

 سم٤مًمٗم٤مئدة؟ سمت٘مقل وًمًف :اًمِمٞمخ

 -إًمًٜم٦م قمغم اقمتدٟم٤م هٙمذا سم٤مهلل، ٟمٕمقذ :ُمداظمٚم٦م

 -هيديؽ اهلل :اًمِمٞمخ

 -اًمرسم٤م قمغم ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -اهلل إمم شم٥م :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمٜم٤م يتقب اهلل :ُمداظمٚم٦م

 -أجقه :اًمِمٞمخ

 هؾ وظم٤مئٗم٦م ُم١مُمٜم٦م اهلل ؿم٤مء ُم٤م يٕمٜمل هذه طم٤مئرة هل اًمٕمٛمؾ، ُم٤م: وم٘م٤مل :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ رىّمف حت٧م هل يمقن اًمقوع ويمٞمػ أهٚمٝم٤م، إمم خترج أو شمٌ٘مك

 ومٕمالً  أرادت إذا ٟمٗم٘متٝم٤م، قمغم وًمق ًمقطمده٤م شمًٙمـ أن ًمتح٤مول ُمٕمف، شمؽمومؼ :اًمِمٞمخ

م اح٤مل أيمؾ ُمـ شمٜمجق أن  -احلرا

 ذًمؽ؟ ذم شمًتٓمع مل وإن :ُمداظمٚم٦م

ُ  ُيَٙمٚمرُػ  ٓ﴿ شمًتٓمع مل :اًمِمٞمخ َّٓ  َٟمْٗم٤ًمً  اّللَّ  أنف زوضمٝم٤م ُمع شمتٙمٚمؿ إٟمَّم﴾ ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 -وسمس ًم٘مٛمتف يٓمٝمر أنف اضمتٝم٤مده يٕمٛمؾ

 (  00:  71:  27. 721.واًمٜمقر اهلدى)



ئد اًمرسمقي٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   728   ُم٤مذا يّمٜمع سم٤مًمٗمقا

 ؾامذا افربقية افبـقك مع يتعامؾ زوجفا أن اـتشػت امرأة

 تػعؾ؟

ه :ُمداظمٚم٦م  أو سم٤مًمرسم٤م، يتٕم٤مُمؾ ًمف قِمنْمة ـمقل سمٕمد: يٕمٜمل زوضمٝم٤م أن ايمتِمٗم٧م اُمرأ

 يٕمٜمل؟ شمٗمٕمؾ ُم٤مذا قمٜمده، شمٌ٘مك أن هل٤م َيـِحؼُّ  ومٝمؾ اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك ُمع يتٕم٤مُمؾ

 قمٜمده؟ شمٌ٘مك أَّٓ  ُيْٛمٙمٜمٝم٤م هؾ وأبدًا، دائَّمً  شم٠متٞمٜم٤م أؾمئٚم٦م هذه :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل هل٤م يقضمف اًم١ًمال واهلل :ُمداظمٚم٦م

ف إيف، :اًمِمٞمخ  -هل٤م َوضمر

 ( 00:  11: 10.   711.  واًمٜمقر اهلدى) 



 اهربا ًن اهتائب
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 أخذ؟ بام يصـع ماذا افربا، أخذ مـ افتائب

ًمف يْمع يم٤من شم٤مب إٟم٤ًمن ًمٚمٗم٤مئدة، سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م  ومَّم ُمٜمٝم٤م، ومت٤مب اًمٌٜمؽ، ذم أُمقا

 رء؟ ذم يًتخدُمٝم٤م أو يرُمٞمٝم٤م هؾ وم٤مئدة أقمٓمقه اًمٗم٤مئدة، طمٙمؿ

ؿّ  ٓ: أوًٓ  :اًمِمٞمخ ًَ  -وم٤مئدة اًمرسم٤م شُم

 -هذا ي٘مقًمقن هؿ :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمرومف؟ يٕمٜمل اًمٙمرسم٤مج اجلٛمٝمقر، سمًقط شم١مظمذ وٓ :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ي٘مقًمقن هٙمذا: وىمٚم٧م أن٧م، اقمؽموم٧م واًمذي اجلٛمٝمقر، ؾمقط هذا :اًمِمٞمخ

 ودرهؿ رسم٤م، اؾمٛمف هذا اهلل، ذيٕم٦م قمـ اًمٖم٤مومؾ اجلٛمٝمقر هٙمذا؟ ي٘مقل اًمذي ُمـ 

 -وم٤مئدة: اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م ومٝمؿ زٟمٞم٦م، وصمالصملم ؾم٧م ُمـ اهلل قمٜمد أؿمد اًمرسم٤م ُمـ

ْؼ  وٓ اجلٛمٝمقر، ؾمقط ُمع شمٜمجر ومال  ًَ  -اجلٛمٝمقر هب٤م ي٤ًمق اًمتل هذه سم٤مًمًٞم٤مط شُم

ظمر ُمـ قمٜمدي أرضمح أطمدمه٤م: ؾمٌٞمٚملم ُمـ ؾمٌٞمؾ ًمؽ اًمرسم٤م هذا: ٟم٘مقل ذًمؽ سمٕمد  -ٔا

 -اًمٌٜمؽ ذم شمؽميمف أن اًمًٌٞمٚملم أطمد

 -اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم وشمٍمومف شم٠مظمذه أن قمٜمدي، إرضمح وهق: أظمر واًمًٌٞمؾ

 ُمٜمف يًتٗمٞمد وًمٞمس اجلٛمٝمقر، ُمٜمف يٜمتٗمع رء يٕمٜمل اًمٕم٤مُم٦م، سم٤معمراومؼ واعم٘مّمقد 

 -وم٘مػماً  يم٤من وًمق سمٕمٞمٜمف ؿمخص

 وقمغم اح٤مء، إمم حيت٤مج ُمٙم٤من ذم ُم٤مء ؾمٌٞمؾ ؾمح٥م ـمريؼ، شمٕمٌٞمد: ُمثالً  قم٤مُم٦م ُمراومؼ

 -وم٘مس ذًمؽ

 ( 00:  12:  21. 211.واًمٜمقر اهلدى)
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 مبافغ افؼرض وراء مـ وربح ربقي ؿرض مـ جتارة بـك رجؾ

 ذفؽ؟ مـ يتقب ؾؽقػ ـبرة

 -اًمرسمقي اًمٌٜمؽ ُمـ ىمرو٤مً  أظمذ أنف اإلظمقة أطمد ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٤مس ُمـ ويمؿ يمؿ اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع هذا ًمٙمـ هلل، احلٛمد شم٤مب ًمٜم٤م أخ :اًمِمٞمخ

 يتٕم٤مُمٚمقن وهؿ آظمره، وإمم اًمٜمٝم٤مر ويّمقُمقا  اًمٚمٞمؾ ي٘مقُمقا  ويٛمٙمـ وص٤مئٛملم ُُمَّمٚمرلم

ُم٦م ُمٕم٤مُمالت وم٘مط؟ رسمقي٦م ًمؽ أىمقل ُم٤م ُمٕم٤مُمالت  -ُُمـَحرَّ

 يٕمرومٝم٤م أؿمٞم٤مء يِمؽمي ٓ؟ وإٓ اعمٜمٙمر قمغم شُمٕملم أؿمٞم٤مء يٌٞمع-- ي٠ًمل ُم٤م شم٤مضمر هذا

 -هيٛمف ٓ ُمٜمٝمقسم٦م ُمنوىم٦م

 سم٤مًمّمػ يّمكم أن طمريص ويٛمٙمـ ويّمقم ويّمكم وُمًٚمؿ اح٤مل، مجع اعمٝمؿ 

 اعمًٚمٛم٦م، اًمدوًم٦م شم٘مقم سمِّده٤م هب١مٓء اإلؾمالُمل اعمجتٛمع هق هذا آظمره، إمم إول

 -شمققمدون ُم٤م هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت

ـْ  قَمِٛمُٚمقا  َُم٤م إمَِم  َوىَمِدُْمٜم٤َم﴿ ٤ٌَمءً  وَمَجَٕمْٚمٜم٤َمهُ  قَمَٛمؾٍ  ُِم  [-27:اًمٗمرىم٤من﴾ ]َُمٜمُْثقًرا َه

 ؾمقى؟ ُمق هذا إيف،- ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 هذه وقمغم درهؿ، أخػ وقمنميـ مخ٦ًم سمٛم٘مدار اًمٌٜمؽ ُمـ ىمرًو٤م أظمذ :ُمداظمٚم٦م

 -رسم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٘مقد

 - ٟمٕمؿ- سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ :اًمِمٞمخ

 -يَمُثر أو ىَمؾَّ  ؾمقاء :ُمداظمٚم٦م

 -ُم١مًمٗم٦م آٓف: يٕمٜمل أن وأصٌح٧م ومٞمٝم٤م، شم٤مضمر أخػ وقمنميـ اخلٛم٦ًم وهذه

 -ُماليلم :اًمِمٞمخ

 -ُم١مًمٗم٦م آٓف :ُمداظمٚم٦م

 -إيف :اًمِمٞمخ
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 ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض اؾمتٗمتك: يٕمٜمل ٕنف قمٚمٞمف؟ ومَّمذا ذًمؽ، ُمـ ومت٤مب :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمَّمً  هذه، أخػ وقمنميـ اخلٛم٦ًم خترج أن قمٚمٞمؽ: ًمف وم٘م٤مل واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب هلؿ قمٚمؿ

د سم٠منف ده٤م اًمِمٝمري راشمٌف: يٕمٜمل راشمٌف ُمـ ًمٚمٌٜمؽ أخػ وقمنميـ مخ٦ًم ؾمدَّ  ًمٚمٌٜمؽ ؾَمدَّ

 -اًمٗمقائد ُمع

 -اًمرسم٤م ُمع :ُمداظمٚم٦م

 -اًمرسم٤م ُمع- ٟمٕمؿ- اًمرسم٤م ُمع- ٟمٕمؿ اًمرسم٤م ُمع :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ مجٕمف اًمذي ُم٤مًمف ُمـ أخػ وقمنميـ اخلٛم٦ًم خيرج أنف اًمٜم٤مس سمٕمض أت٤مه ومٝمٜم٤م 

 ُمع هذه أخػ وقمنميـ اخلٛم٦ًم وخيرج أخػ وقمنميـ مخ٦ًم اًمٚمرـل اًمتج٤مرة هذه

 صحٞمح؟ اًمٙمالم هذا هؾ ٟمّمقطًم٤م، شمقسم٦مً  اهلل إمم ويتقب يمذًمؽ، اًمرسم٤م-- اًمٗمقائد

 ُم٤م؟ طَمد   إمم صحٞمح :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٜمف سمد ٓ هذا: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ- شمقسم٦م :ُمداظمٚم٦م

  ح٤مذا؟ يٙمٗمل، ٓ اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م ًمٙمـ ُمٜمٝمؿ، سمد ٓ ه١مٓء اًمِمٞمئلم: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمل ُم٤م أخػ، واًمٕمنميـ اخلٛم٦ًم ُمـ احل٤مصؾ ٕن :اًمِمٞمخ

 صحٞمح٦م؟ اًمٗمتقى-- يمالم: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 أىمقل ُم٤م ُمٜمف، سمد ٓ هذا وقمنميـ مخ٦ًم وإظمراج سم٤مًمتقسم٦م سم٠مُمره اًمٗمتقى :اًمِمٞمخ

 -صحٞمح٦م اًمٗمتقى

 هق اًمٚمرـل أخػ وقمنميـ اخلٛم٦ًم هذه ٕن اًم٥ًٌم: وسَمٞمَّٜم٧م ٟم٤مىمّم٦م، اًمٗمتقى أىمقل 

 - ُماليلم ٟم٘مؾ مل إن أخقف ىمٚم٧م يمَّم قمٚمٞمف ىم٤مم ُُمـَحّرم ُم٤مل
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 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمل ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ذيمراً  اًم٤ًمسم٘ملم إُمريـ ُمـ ًمف ىمٞمؾ ُم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م اإلٟم٤ًمن هذا إن: أىمقل وم٠من٤م 

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمده، اعمجٛمقع اح٤مل هبذا اًمتّمدق ُمـ اإليمث٤مر ذم يًتٛمر أن جي٥م :اًمِمٞمخ

 -اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرسم٤م أوو٤مر ُمـ شَمَزيّم٧م ٟمٗمًف أن يِمٕمر أنف سمحٞم٨م

 سم٤معمٙم٤مصمرة، شمٓمٝمػمه؟ يمٞمػ وشَمٜمَّجس، ٟمجس ومٞمف وىمع ٟمجس ُم٤مء ُمث٤مل هذا ُمث٤مل،

 قمـ ظمرج اح٤مء هذا أن اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م طمتك اًمٓم٤مهر، سم٤مح٤مء اًمٜمجس اح٤مء ُمٙم٤مصمرة

 --سمؾ وم٘مط، ـم٤مهر إمم وًمٞمس ٟمج٤ًًم، يمقٟمف

 -ُمٓمٝمر :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٓمٝمر وـمٝمقر :اًمِمٞمخ

 اح٤مل؟ هذا يٕمٓمل عمـ :ُمداظمٚم٦م

 -- احل٤مصؾ اح٤مل هذا :اًمِمٞمخ

 -احلرام ُمـ :ُمداظمٚم٦م

  اعمرسمقح :اًمِمٞمخ

 -احلرام ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 -احلرام ُمـ :اًمِمٞمخ

 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ء ُيْٕمَٓمك أن يٛمٙمـ هذا :اًمِمٞمخ  -اًمرسم٤م قملم هق ًمٞمس ٕنف واعم٤ًميملم: ًمٚمٗم٘مرا

 ش ـمٞم٤ٌمً  إٓ ي٘مٌؾ ٓ ـمٞم٥م اهلل إن» :ُمداظمٚم٦م

 -اًمرسم٤م قملم هق ًمٞمس :اًمِمٞمخ
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 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ظمذ :اًمِمٞمخ

 -أجقه :ُمداظمٚم٦م

ٌِْدهي٤م ُمالطمٔم٦م قمٜمدك يم٤من إذا وسمٕمديـ ُمٜمل، اؾمٛمع :اًمِمٞمخ  -شُم

 ! ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 هذا رسم٤م، مخ٦ًم أي وقمنميـ مخ٦ًم وأظمذ أخًٗم٤م قمنميـ أودع رضمالً  أن ًمق :اًمِمٞمخ

 - واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء يٕمٓمٞمٝم٤م جيقز ٓ

 - ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ٓزم ه١مٓء رسم٤م، هل اًمٚمرـل ه١مٓء اخلٛم٦ًم هذه، همػم ُم٠ًمختٜم٤م ًمٙمـ آه، :اًمِمٞمخ

 اعم٤ًميملم أو اًمٗم٘مراء ُمـ ُُمَٕمٞمَّٜملم ٕومراد وًمٞمس: ٟمحـ ٟم٘مقل اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم يٍمومٝمؿ

 -اعمحت٤مضملم أو

 - ُمًٚمؿ ُيٕمٓمٞمٝم٤م ٓ أن :ُمداظمٚم٦م

 - ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 -هذه همػم ومٝمذه ٟمحـ، ومٞمٝم٤م ٟمحٙمل اًمتل اعم٠ًمخ٦م أُم٤م

ق اؾمتٛمر إذا ئمؾ أن ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م   اخلٛم٦ًم ُمـ ايمتًٌف اًمكم اح٤مل هذا ُمـ سم٤مًمَتَّمدُّ

 -أقمٚمؿ واهلل قمٜمدي ُم٤م هذا اًمرسم٤م، قملم هق اًمكم أخػ وقمنميـ

  زيم٤مة؟ قمٚمٞمف هؾ :ُمداظمٚم٦م

 -أومم سم٤مب ُمـ زيم٤مة قمٚمٞمف ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ

 ( 00:  17: 18.   711.  واًمٜمقر اهلدى)
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 أمقافف؟ مصر ما افربا مـ تاب مـ

 ،اًمرسم٤م أيمؾ ُمـ يتقب اًمذي سم٠من يٗمتقن اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض هٜم٤مك ،احلٛمدًمٚمف :اًم٤ًمئؾ

 ذم ويتقب ويتّمدق ُمٜمف ي٠ميمؾ:أنف ي٘مقل ،اًمٕم٘م٤مر أو اح٤مل ُمـ يمثػم قمٜمده ويٙمقن

ٌُْتؿْ  َوإِنْ ﴿: اهلل يمت٤مب ُمـ ج٦مسمآ ويًتدًمقن ومٞمٝم٤م شم٤مب اًمتل اًمٚمحٔم٦م  ُرُؤوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُم

ًمُِٙمؿْ   هذا ُمـ شمتخٚمص أن ٓسمد: ًمف ىمٚمٜم٤م إذا إٟمٜم٤م ي٘مقل جًْم٤موأ أي٦م، هن٤مي٦م إمم﴾ َأُْمَقا

 ،اًمتقسم٦م قمٚمٞمف يّمٕم٥م أُمقاًمؽ مجٞمع ُمـ وشمتخٚمص ،ومٞمٝم٤م شمٕمٞمش اًمتل اًمٗمٞمال أو اًمٌٞم٧م

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك إُمر هذا ذم اًمنمع رأي قمغم ٟم٘مػ أن وٟمريد ي٘مقًمقن هٙمذا

 إج٦م ذم وضمؾ قمز اهلل ىمقل سمٕمد ٕطمدٍ  ٓرأي ٕنف ،اًمنمع هق ىم٤مًمقه ُم٤م :اًمِمٞمخ

 يمؾ ُم٤ميٗمٝمٛمف إٓ شمٗمًػًما  وٓ شم٠مويالً  شم٘مٌؾ ٓ اًمدًٓم٦م سحي٦م وهل إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل

ًمُِٙمؿْ  ُرُؤوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُمٌْتُؿْ  َوإِنْ ﴿ :قمريب  رأس يم٤من وم٢مذا : ﴾شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

م اح٤مل ُمـ أو اًمرسم٤م ُمـ اًمت٤مئ٥م هذا ُم٤مل  أو ُمٚمٞمقن قمٜمده وص٤مر ُمثالً  أخػ ُمئ٦م احلرا

 شمٙمٗمٞمف أخػ اعمئ٦م يم٤من وم٢مذا ،اؾمتٓم٤مقمتف طمدود ذم يمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م خيرج أن ومٞمج٥م ُماليلم

 ُمـ خيرج أن وهق ،واضمٌف هق ومٝمذا : قمٚمٞمف يم٤من اًمذي اًمرزق وراء اًمًٕمل ُمـ ومتٜمٕمف

 أن ًمف ومخػم : ٓيٙمٗمٞمف ُم٤مًمف رأس هق اًمذي اح٤مل ذًمؽ يم٤من إن أُم٤م ،اعمحرم اح٤مل يمؾ

 يٜمٌٖمل ومال احلؼ هق هذا ،احلرام اح٤مل ي٠ميمؾ أن ُمـ ُمٜمٝمؿ يِمحذ أن اًمٜم٤مس ي٠ًمل

 يمٚمٝم٤م إطمٙم٤مم شمٜمٗمٞمذ هب٤م اعمٜمقط ؾمتٓم٤مقم٦مآ طمدود ذم شمٜمٗمٞمذه ذم يؽمدد أن ٤مطم٘مً  ًمٚمت٤مئ٥م

ُ  ُيَٙمٚمرُػ  ٓ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف َّٓ  َٟمْٗم٤ًمً  اّللَّ  -اًم١ًمال ضمقاب هق هذا ﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 [ًمٚمٗم٘مراء شمّمدق ًمق] :ؾم٤مئؾ

 ٓيًتٗمٞمد طمٞم٨م اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم اح٤مل ذًمؽ يٍمف وإٟمَّم ذًمؽ ًمف ًمٞمس :اًمِمٞمخ

 -وم٘مػما  يم٤من وًمق ُمٜمف ُمٕملم ؿمخًّم٤م

 يٌٜمل أن سم٤مًمٖمٜم٤مء يٕمٛمؾ أو سم٤مًمرسم٤م دمر ًمِمخص جيقز هؾ اًم١ًمال هلذا شمتٛم٦م :اًم٤ًمئؾ

 هذا ذم يّمكم أن إُمر هذا طم٘مٞم٘م٦م يٕمٚمؿ عمـ جيقز وهؾ ؟اح٤مل هذا ُمـ ُمًجًدا

 اعمًجد؟
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ًُم٤م ُمٙمًٌف يم٤من عمـ ٓجيقز :اًمِمٞمخ  يم٤من اعمحرُم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ وؾمٞمٚم٦م سم٠مي طمرا

 ويثٞم٥م وضمؾ قمز اهلل يت٘مٌٚمف اًمذي اعمًجد ٕن ُمًجًدا يٌٜمل أن ًمف ٓجيقز ُمٙمًٌف،

 ٓم٤مهىم يمٛمٗمحص أو ُمثؾ ُمًجًدا هلل سمٜمك ُمـ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمَّم ظمػًما  سم٤مٟمٞمف

 ضم٤مء يمَّم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وم٤مهلل هلل، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف ،شاجلٜم٦م ذم سمٞمًت٤م ًمف اهلل سمٜمك

٤ًٌم إٓ وٓي٘مٌؾ ـمٞم٥ٌم  اهلل إن»: ُمًٚمؿ طمدي٨م ذم  سمف أُمر سمَّم اعم١مُمٜملم أُمر اهلل وإن ـمٞم

 اهلل رؾمقل ذيمر صمؿ شص٤محل٤م وأقمٛمٚمقا  اًمٓمٞم٤ٌمت ُمـ يمٚمقا  اًمرؾمؾ ي٤مأهي٤م وم٘م٤مل اعمرؾمٚملم،

 وُم٠ميمٚمف ي٤مرب، ي٤مرب:  ي٘مقل يديف يرومع اًمًٗمر يٓمٞمؾ أهمؼم أؿمٕم٨م اًمرضمؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص

 شًمذًمؽ يًتج٤مب وم٠منَّك سم٤محلرام وهمذي طمرام وُمنمسمف طمرام

 قمـ اجلقاب هق ـمٞم٤ٌم،ومٝمذا ُم٤ميم٤من إٓ اح٤مل ُمـ ٓي٘مٌؾ وضمؾ قمز اهلل أن اًمِم٤مهد

 -اًم١ًمال ُمـ إول اًمِمٓمر

 إذا إٓ اعمًجد ذًمؽ ذم اًمّمالة يت٘مّمد أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومالجيقز اًمث٤مين اًمِمٓمر أُم٤م

 - أقمٚمؿ واهلل ومٞمف اًمّمالة ومٞمجقز اًمقىم٧م قمٚمٞمف و٤مق

 (21 ,وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع,ضمدة ومت٤موى)

 ادراؾؼ دم يـػؼفا أن ظؾقف اإلكسان تاب إذا ادحرمة األمقال ـؾ

 افعامة

 اعمراومؼ يمٚمٛم٦م شمٕمٌػم احلالل همػم إُمقال ُمـ ًمٚمتخٚمص ُمٜمٙمؿ ٟمًٛمع :ُمداظمٚم٦م

: يٕمٜمل اعمج٤مًملم؟ ذم اإلٟمٗم٤مق متٞمٞمز ذم اًمْم٤مسمط هق ومَّم اًمتّمدق، وأطمٞم٤مٟم٤مً  ؿمٞمخل، اًمٕم٤مُم٦م

  شمّمدق؟ ذًمؽ وهمػم اعمراومؼ جم٤مل ذم وم٘مط اًمرسم٤م أُمقال ي٘م٤مل هؾ

 خيرج وأن اهلل، إمم يتقب أن اإلٟم٤ًمن أراد إذا اعمحرُم٦م، إُمقال يمؾ :اًمِمٞمخ

ق ي٠ميت ومٝمٜم٤م قمٚمٞمف ذًمؽ شمٕمذر إذا إٓ اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم ومٞمٍمومٝم٤م ُمٜمٝم٤م،  اعمِم٤مر اًمَتَّمدُّ

 - إًمٞمف

 (  00: 21: 18. 801. واًمٜمقر اهلدى)
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 تاب؟ إذا صاحبف بف يػعؾ ماذا افربا مـ ادجتؿع ادال

 زي٤مرشمف أثٜم٤مء اًمٕمٍميلم اعمِم٤مئخ سمٕمض أومتك اًمِمٞمخ، ومْمٞمٚم٦م: إول اًم١ًمال

ًمٞم٤م  ؾمٞمَّم ٓ ًمٖمػمه طمالل اح٤مل، ص٤مطم٥م قمغم طمرام اًمرسم٤م ُمـ اعمتجٛمع اح٤مل سم٠من ٕؾمؽما

 اًمنمع؟ ذم اًم٘مقل هذا صح٦م ُمدى ومَّم اعمحت٤مضملم،

ٌٕمف ُمـ وقمغم اهلل، رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل، احلٛمد :اًمِمٞمخ  -هبداه اشمَّ

 -سمٕمد أُم٤م

 يُمٜمتُؿْ  إِنْ  سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿْ  َه٤مشُمقا ﴿ ًمف ي٘مؾ مل إن اعمٗمتل، هلذا ي٘م٤مل أن أود ومٙمٜم٧م

 اًمٜمّمقص سمٕمض ُمع شمتٕم٤مرض اًمٗمتقى هذه ٕن ذًمؽ:[ 222:اًمٌ٘مرة﴾ ]َص٤مِدىملِمَ 

 اًمٜمّمقص سمٕمض قمـ ومْمالً  اإلؾمالُمٞم٦م، واًم٘مقاقمد إصقل ُمـ شُمْٕمَتؼم اًمتل اًمٕم٤مُم٦م

 -اًم٘م٤مقمدة ًمتٚمؽ ُمٗمّّمٚم٦م ومروقم٤مً  شمٕمتؼم اًمتل اخل٤مص٦م

 َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل وم٠مصٚمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة أُم٤م 

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 

 ىمقًمف اعمٕمٚمقم ومٛمـ اًم٘م٤مقمدة، شمٚمؽ ىم٤مُم٧م ُمثٚمٝم٤م قمغم واًمتل اخل٤مص٦م اًمٜمّمقص أُم٤م 

 ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًُمِٕمـ: »ٟمٗمًف اًم١ًمال هبذا يتٕمٚمؼ اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص

 اسمتدأ شقمنمة اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ: »اخلٛمر ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ وُمـش وؿم٤مهديف

 ًمف اعمحرم اًمنماب هذا سمتحْمػم اًم٤ًمىمل ُمع يتٕم٤موٟمقن سم٤مًمذيـ اًمرىمؿ شمؿ صمؿ سم٤ًمىمٞمٝم٤م

ء، واًمٌٞمع، اًمٕمٍم،: سمٛمثؾ  ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص هق مم٤م ذًمؽ وٟمحق واحلٛمؾ، واًمنما

 -احلدي٨م

 اًمٞمقم يًٛمقٟمف واًمذي اًمرسم٤م أن آٟمٗم٤مً  ُمرة ٕول ؾمٛمٕمتف اًمذي اًم٘مقل سمذًمؽ ىمٞمؾ وم٢مذا 

 ىمٚم٧م؟ احلرام ُمـ قمغم طمرام هل وم٤مئدة، اؾمٛمف سمٖمػم

 -اح٤مل ص٤مطم٥م قمغم :ُمداظمٚم٦م
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 وم٤مؾمد: ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمِل ُم٤م: ومٜم٘مقل ًمٖمػمه، وطمالل اح٤مل، ص٤مطم٥م قمغم :اًمِمٞمخ

 وسم٤مًمت٤مزم اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مًمف يقدع أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز أنف يٕمٜمل اهلزيؾ، اًمرأي هبذا اًم٘مقل ٕن

 -همػمه ويٓمٕمٛمف اًمرسم٤م ي٠مظمذ أن

٧ٌَّم وطمٞمٜمئذٍ    اًمٌٜمؽ، أـمٕمؿ أنف: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞمتلم، ُمـ قمٚمٞمف اًمٚمٕمٜم٦م اٟمّم

 -همػمه وأـمٕمٛمٝم٤م اًمرسم٤م اؾمتٗم٤مد: إظمرى اًمٜم٤مطمٞم٦م وُمـ

 قمغم َيٜمَّْم٥ّم  طمٞمٜمذاك احلدي٨م ٕن سمٜمٗمًف: أيمٚمف ًمق مم٤م أخٕمـ اًمتٕمٌػم صح إذا ومٝمق 

 -اًمٌٜمؽ أهؾ أو ًمٚمٌٜمؽ عمـ؟ اعمقيمؾ واعمقيمؾ، أيمؾ

 وم٤مًمقاىمع ومٚمذًمؽ ضم٤مٟم٤ٌمن، وًمف ؿمٕمٌت٤من ًمف اًمتٕمٌػم صح إذا اإليٙم٤مل ومّم٤مر هٜم٤م أُم٤م 

 إٟمَّم احل٤مرض، اًمٕمٍم ذم شمّمدر اًمتل اًمٗمت٤موى ُمـ يمثػم ذم ,إؾمػ ُمع, سمف ٟمِمٕمر اًمذي

 أهؾ ُمـ ًمٞمس ممـ صدرت وًمٙمٜمٝم٤م ٟمٞم٦م، سمحًـ ص٤مدرة شمٙمقن أن إُم٤م ومت٤موى هل

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞمٜمَّم أُمث٤مهلؿ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أظمؼمٟم٤م اًمذيـ أوئلؽ ُمـ اًمٕمٚمؿ،

 اًمٌخ٤مري اًمِمٞمخلم رواي٦م ُمـ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم يمَّم واًمًالم

 اٟمتزاقم٤مً  اًمٕمٚمؿ يٜمتزع ٓ اهلل إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمٝمَّم اهلل ريض وُمًٚمؿ

ٌِْؼ  مل إذا طمتك اًمٕمٚمَّمء، سم٘مٌض اًمٕمٚمؿ َيْ٘مٌِض وإٟمَّم اًمٕمٚمَّمء، صدور ُمـ  اختذ قم٤مح٤مً  ُي

٤مًٓ، رؤوؾم٤مً  اًمٜم٤مس  سمحًـ يم٤من إذا هذاشوأوٚمقا  ومْمٚمقا  قمٚمؿ، سمٖمػم وم٠مومتقا  ومًئٚمقا  ضُمٝمَّ

 -ىمّمد

 وإظمراج اًمتْمٚمٞمؾ، سم٘مّمد ُيْٗمُتقن أن٤مس هٜم٤مك يٙمقن أن اعمٛمٙمـ ُمـ وًمٙمـ 

 واًمنمح اًمٌٞم٤من ُمـ ضم٤مء سمَّم ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م هلؿ ظمٓمف اًمذي اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط قمـ اعمًٚمٛملم

 -واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ًمٜمّمقص

 ىمقل وهل أظمريـ، ُمع اًمتٕم٤مون ىمقاقمد ُمـ يم٘م٤مقمدة آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل وم٤مٔي٦م 

 ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿وضمؾ قمز اهلل

 شمٗمّّمؾ اًمتل سم٤مٕطم٤مدي٨م يٕم٠ٌم ٓ اًمٗمتقى هبذه أومتك اًمذي هذا أن قمغم يدل[ 2:اح٤مئدة]

 زُم٤من يمؾ ذم إًمٞمٝم٤م يٙمقٟمقن ُم٤م أطمقج اعمًٚمٛمقن ومروقم٤ًم، قمٜمٝم٤م وشمٗمّرع أي٦م هذه ُمثؾ

 -إج٤مم هذه ذم ٟمٕمٞمِمف ٟمحـ اًمذي اًمٖمرسم٦م زُم٤من ذم وسمخ٤مص٦م ُمٙم٤من، يمؾ وذم
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 يتٜم٤مرم هذا اًم١ًمال، ذم ضم٤مء يمَّم اح٤مل ص٤مطم٥م ًمٖمػم اًمرسم٤م سم٢مسم٤مطم٦م وم٤مًم٘مقل: ومٚمذًمؽ 

 -ُمٕم٤مً  واًمٗمروع إصقل ُمع

ه اًمذي  ُمع يتٕم٤مُمؾ سم٠من اسمُتكم اًمذي أن هق ,وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ, ٟمرا

 -وأن٤مب وضمؾ قمز اهلل إمم شم٤مب صمؿ اًمٌٜمقك، سمٕمض

 ٕصح٤مب اًمرسم٤م ٕهؾ اًمرسم٤م يدع أن إُم٤م: اصمٜملم أُمريـ سملم هق احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

 -سمٕمٞمٜمف ؿمخص سمف يٜمتٗمع أن دون صمؿ سمف، هق يٜمتٗمع أن دون ي٠مظمذه أن وإُم٤م اًمٌٜمؽ،

 ذًمؽ أدًم٦م، ُمـ سمٞمَّٜم٤م ُم٤م قمغم سمٜم٤مء اًم٘مقل ًمذًمؽ ظمالوم٤مً  اًمٗم٘مٝمل، اجلقاب يٌدأ هٜم٤م 

 شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب قمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ طمدي٨م ذم يمَّم ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن

 اعم١مُمٜملم أُمر اهلل وإن ـمٞم٤ًٌم، إٓ ي٘مٌؾ ٓ ـمٞم٥م اهلل إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف

٤َم َي٤م: ﴿وم٘م٤مل اعمرؾمٚملم سمف أُمر سمَّم ؾُمُؾ  َأهيُّ ـَ  يُمُٚمقا  اًمرُّ ٤ٌَمِت  ُِم ﴾ َص٤محِل٤ًم َواقْمَٛمُٚمقا  اًمٓمَّٞمر

 [ 12:اعم١مُمٜمقن]

 ُم٤مًمف رأس ُمع ًمف وُأقمٓمل وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل إمم شم٤مب صمؿ راسمك اًمذي ومٝمذا ًمذًمؽ

 وَمَٚمُٙمؿْ  شُمٌْتُؿْ  َوإِنْ : ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ًمٍميح اًمرسم٤م: ُمـ يًتٗمٞمد أن ًمف جيقز ومال اًمرسم٤م،

ًمُِٙمؿْ  ُرُءوُس   [-279:اًمٌ٘مرة﴾ ]شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  َوٓ شَمْٔمٚمُِٛمقنَ  ٓ َأُْمَقا

 وم٢مٟمَّم وضمؾ، قمز اهلل إمم شم٤مب إذا اعمرايب ٕن اًمٍماطم٦م: يمؾ سحي٦م أي٦م ومٝمذه 

ٌُْتؿْ  َوإِنْ ﴿ ومقائد يًٛمقٟمف رسم٤مً  ُمـ قمٚمٞمف شمرشم٥م ُم٤م دون ُم٤مًمف رأس يًؽمضمع أن ًمف حيؾ  شُم

ًمُِٙمؿْ  ُرُءوُس  وَمَٚمُٙمؿْ   [-279:اًمٌ٘مرة﴾ ]َأُْمَقا

 أن وإُم٤م ورسم٤مه، اح٤مل رأس اًمٌٜمؽ ُمـ يًتٚمؿ أن إُم٤م: وم٘مٚمٜم٤م يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا 

 اًمٌٜمؽ، ُمٜمف اؾمتٗم٤مد ًمٚمٌٜمؽ شمريمف إن ٕنف حمٔمقر: إُمريـ ُمـ يمؾ ذم ًمٚمٌٜمؽ، اًمرسم٤م يدع

 -رسم٤م أظمذ أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك هق أظمذه وإن

 ُمـ ذيمرٟم٤م أن ؾمٌؼ سمَّم ٟمٗمًف ًمذات هق يًتٗمٞمد أن جيقز ٓ سم٠منف ىمٚمٜم٤م إذا وًمٙمـ 

 وإُم٤م اعمٗمتل، ًمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مء يمَّم اح٤مل، هبذا همػمه يٗمٞمد أن إُم٤م: إُمر يٌ٘مك إدًم٦م،
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 يٗمٞمد أن إُم٤م: أُمريـ أطمد ُمـ سمد ٓ سمٕمٞمٜمف، ؿمخص إمم وم٤مئدشمف شمٕمقد ٓ ُمنموقم٤مً  يٗمٞمد أن

 -اًمٕم٤مُم٦م سم٤معمراومؼ اًمٗمّمح٤مء سمٚمٖم٦م يًٛمك ومٞمَّم يٍمومف أن وإُم٤م سمذاشمف، ؿمخّم٤مً  اًمرسم٤م هبذا

 إمم وم٤مئدشمف يٕمقد ُمنموع يُمؾَّ : شمٕمٜمل أهن٤م اًمٕمٚمؿ، أهؾ ًمدى ُمٕمروف اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ 

 ُمٙم٤من ذم يمًٌٞمؾ ُم٤مء ضمٚم٥م: ُمثالً  ُمثؾ أومرادهؿ، ُمـ ومرد إمم وًمٞمس اعمًٚمٛملم، جمٛمققم٦م

 -ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو هنر قمغم ضمن سمٜم٤مء أو ـمريؼ، شمٕمٌٞمد أو ُم٤مء، ومٞمف ًمٞمس

 أن إومم ًمٙم٤من هلؿ ىمقة يم٤من اًمٌٜمؽ: ٕهؾ اًمرسم٤م شمرك وهق إول إُمر أن ًمقٓ 

 -وضمؾ، قمز اهلل ىم٤مل يمَّم ُم٤مًمف رأس ي٠مظمذ

 ُمٜمٝم٤م، ذيمر قمؾ دائَّمً  يٙمقن أن قمٚمؿ ـم٤مًم٥م يمؾ قمغم جي٥م وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة هٜم٤مك وًمٙمـ 

 احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق إطمدامه٤م، ُمـ ًمف سمد ومال ُمٗمًدشملم سملم اعمًٚمؿ وىمع إذا: وهل أٓ

 سم٤مًمنم إيمؼم اًمنم دومع سم٤مب ُمـ اًمٙمؼمى، اعمٗمًدة قمغم اًمّمٖمرى اعمٗمًدة خيت٤مر

 -إصٖمر

 هذا يٍمف أن إصٖمر اًمنم ًمٚمٌٜمؽ، اًمرسم٤م ٕهؾ اًمرسم٤م يؽمك أن هٜم٤م إيمؼم اًمنم 

 إًمٞمف اعمِم٤مر ذًمؽ ىم٤مل يمَّم سمٕمٞمٜمف ؿمخص ُمٜمف يًتٗمٞمد ٓ طمٞم٨م اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم اح٤مل

 -اًم١ًمال ذم

 سم٠مطمد اًمرسم٤م هذا ُمٕم٤مجل٦م ويٌ٘مك اعمٗمتل، ذًمؽ ىمقل إسمٓم٤مل قمغم اًمرد يٛمٙمـ هبذا

 ُمـ أىمؾ ّذه وهذا اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم ُيٍمف أن وإُم٤م ًمٚمٌٜمؽ، ُيؽمك أن إُم٤م اًمٓمري٘ملم

 -إول إُمر ذ

 حيرم اًمذي اًمقىم٧م ذم اًمرسم٤م هذا أن يزقمؿ صمؿ اًمٌٜمؽ، ذم ُم٤مًمف اعمًٚمؿ يْمع أن أُم٤م 

 ُمـ ُمٜمٝم٤م شمٗمرع وح٤م اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م ٟم٘مض ومٝمذا اعمًٚمٛملم، ُمـ همػمه سمف يٗمٞمد قمٚمٞمف

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿ سمٕمْمٝم٤م آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م أطم٤مدي٨م

 هق وم٢مٟمَّم ًمٗم٘مػم، وأـمٕمٛمف اًمرسم٤م وأظمذ اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف أودع إذا سمف اعمراد هذا ٕن 

 إٓ ي٘مٌؾ وٓ ـمٞم٥م اهلل إن: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ وىمد ظمٌٞم٨م، ـمٕم٤مم

 -إول اًم١ًمال ضمقاب هذا آظمره، إممشـمٞم٤ٌمً 
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 -ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اعم٤ًمضمد؟ سمٜم٤مء اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م اعمراومؼ ُمـ وهؾ

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 وإُم٤م طمرام، ومٝمذا ٟم٠ميمٚمف أن إُم٤م: سم٘مقًمف اجل٤مًمٞم٦م أوؾم٤مط ذم ىمٌقًٓ  وًم٘مٞم٧م :ُمداظمٚم٦م

 -طمرام ومٝمذا ٟمحرىمف أن وإُم٤م طمرام، ومٝمذا ًمٚمٌٜمؽ ٟمدقمف أن

 وطمتك اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء طمتك اعمًٚمٛملم، ًمٗم٘مراء ٟمٍمومف أن وهق إظمػم إُمر ومٌ٘مل 

 -هٜم٤م سم٤مًمٜمص هٙمذا ُمّم٤مطمػ، ـم٤ٌمقم٦م

 -اعمًتٕم٤من اهلل :اًمِمٞمخ

 همٞم٦ٌم؟ هذه أن أم اًمِمخص ُمٕمروم٦م يٛمٙمـ هؾ

 -اًم٘مرو٤موي يقؾمػ اًمِمٞمخ وهق ُمٕمرومتف، يٛمٙمـ ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -اعمًتٕم٤من اهلل :اًمِمٞمخ

 -ُمقضمقد اًمٗمٞمديق وذيط :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ أيمؼم اهلل :اًمِمٞمخ

 إيداع جيٞمز اعمًٚمٛملم، وم٘مراء ُمـ ًمٗم٘مػم وإقمٓم٤مئف اًمرسم٤م سم٠مظمذ يٗمتل ُمـ أن فمٜمل ذم

 اًمذي هذا إن طم٘م٤ًم، ُمًٚمؿ وم٘مٞمف يمؾ سمف ي٘مقل أن يٜمٌٖمل يمَّم ىم٤مل ًمق ٕنف اًمٌٜمؽ: ذم اح٤مل

 قمز اهلل إمم وأن٤مب شم٤مب صمؿ اًمرسمقي، اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف يقدع سم٠من طمٞم٤مشمف ُمـ ؿمٓمراً  اسمُتكم

 أجن إُمر يم٤من اًمٗم٘مراء، أو ًمٗم٘مػم اًمرسم٤م هذا وم٠مقمٓمك ورسم٤مه، اح٤مل رأس وم٠مظمذ وضمؾ،

 -رضراً  وأىمؾ

 ٟمٗمع ؾمٌٞمؾ ذم اًمٌٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ قمغم اإلسم٘م٤مء اًمٗمتقى هذه ُمـ أؾمتِمؿ ًمٙمٜمل 

 اًمٜمّمقص يمؾ ُمع يتٜم٤مىمض هذا طمٞمٜمئذ اح٤مل، ذًمؽ ُمـ حيّمؾ اًمذي اًمرسم٤م هبذا اًمٗم٘مراء

 -اًم٤ًمسم٘م٦م
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 رسم٤م درهؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق طمديث٤مً  أذيمر أن ُمـ زم سمد ٓ وأن 

 سم٤مهلل ي١مُمـ عمًٚمؿ جيقز ومٙمٞمػشزٟمٞم٦م وصمالصملم ؾم٧م ُمـ اهلل قمٜمد أؿمد اًمرضمؾ ي٠ميمٚمف

 رضمؾ أن٤م واًمدوران؟ اًمٚمػ ـمري٘م٦م قمغم ًمٙمـ اًمرسم٤م، ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ي٘مر أن طم٘م٤مً  ورؾمقًمف

ُم٤ًم، آيمؾ ٓ أن٤م ـمٞم٥م، م ُأـمٕمؿ ًمٙمٜمل طمرا  -أبداً  ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ُم٤م هذا! احلرا

 ٓ ُمًٚمؿ ًمٙمؾ ي٘م٤مل سم٠من وذًمؽ ضمذري٤ًم، اًمنم ؿم٠موم٦م اؾمتئّم٤مل ومٞمج٥م وًمذًمؽ 

 -اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمع شمتٕم٤مُمؾ

 أن ظمِمٞم٦م هذا أىمقل اًمقاىمع، ًمٌٞم٤من هل وإٟمَّم يم٤مؿمٗم٦م، صٗم٦م ًمٞم٧ًم رسمقي٦م،: وىمقزم 

 يٙمقن ىمد وًمٙمـ رسمقي٦م، يمٚمٝم٤م ٓ، رسمقي٦م همػم سمٜمقك هٜم٤مك أن إذه٤من سمٕمض إمم يت٤ٌمدر

 -سمٕمض ُمـ أهقن اًمنم سمٕمض طمٜم٤مٟمٞمؽ سم٤مب ُمـ

 وىمد قمنمة، سم٤مح٤مئ٦م ي٠مظمذ وأظمر مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م ي٠مظمذ اًمٌٜمقك ُمـ ُمثالً  واطمد 

 ىمد وأظمر أظمر، ُمـ أىمؾ رسم٤م ي٠مظمذ أن اإلؾمالُمٞم٦م، اًمالومت٦م يْمع ٓ إول يٙمقن

ومت٦م ووع  آٟمتٗم٤مع جيقز ٓ ىمقل ورهمؿ همػمه، ُمـ أيمثر اًمرسم٤م ي٠ميمؾ ًمٙمٜمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمالَّ

 -إـمالىم٤مً  جيقز ومال يت٥م مل إذا أُم٤م ص٤مطمٌف، شم٤مب إذا اًمرسم٤م هبذا سمٕمٞمٜمف ًمِمخص

 ذم اًمرسمقي اح٤مل وهق اًمٜمجس اح٤مل سف يّمح اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ُمـ وًمٞمس 

 -ُم٤مل قمغم سُمٜمِل ُمًجد يمؾ أن ومٞمف ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ مم٤م ٕنف اعم٤ًمضمد:

٥م ًِ م، سمٓمريؼ ايمُت  ُمـ أؾم٤مس قمغم سمٜمل ُمًجد أنف قمٚمٞمف يّمدق ٓ أنف ُُمـَحرر

 يتٕمٚمؼ ومٞمَّم ص٤مطمٌف شم٤مب أن سمٕمد اًمرسمقي اح٤مل سف ُمـ سمد وٓ يم٤من وإذا اًمت٘مقى،

 -يٛمٙمـ ُم٤م هذا اعمراطمٞمض، ذم يٍمف ي٘م٤مل أن ومٞمٛمٙمـ سم٤معمًجد،

 ( 00:  79:  22. 120.واًمٜمقر اهلدى)

 (   00:  11:  01. 120.واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  00: 10. 122. واًمٜمقر اهلدى) 





 يف ًتفرقة صور

 اهبنون ًع اهتعاًى
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 ومل إذكف دون باشتثامره افبـؽ وؿام افبـؽ دم مافف أودع رجؾ

 فؾبـؽ؟ ذفؽ جيقز ؾفؾ األرباح مـ يعطف

 إذن سمدون سم٤مًمتج٤مرة وم٤مؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اإلؾمالُمل، اًمٌٜمؽ قمٜمد ُم٤مًٓ  أودع رضمؾ :ؾم١مال

 ذًمؽ؟ ًمف جيقز ومٝمؾ ؿمٞمئ٤ًم، رسمحٝم٤م ُمـ يٕمٓمف ومل ص٤مطمٌٝم٤م

 ذًمؽ؟ ًمف جيقز اًمٌٜمؽ شمٕمٜمل اًمِمٞمخ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس ٟمٕمؿ،: اعمداظمٚم٦م

 -ص٤مطمٌف ُمـ إذنٍ  سمدون واؾمتٕمٛمٚمف اًمٌٜمؽ وضم٤مء أُم٤مٟم٦م، أودقمف هق :اًمِمٞمخ

 ذم يِم٤مريمف ٓ وأن اًمرسمح، ذم يِم٤مريمف أن جي٥م إىمؾ وقمغم جيقز، ٓ :اجلقاب

 إذاً  ومل: ىم٤مئؾ ي٘مقل وم٘مد إذٟمف، سمٖمػم شمٍمف ومألنف ظمن إن ٕنف ظمن، إن اخل٤ًمرة

 ذًمؽ يٕمرف ويمٚمٙمؿش اًمٖم٤مر ذم اًمثالصم٦م» طمدي٨م أُم٤مُمٜم٤م ٕن اًمرسمح: ذم يِم٤مريمف أن يٜمٌٖمل

 ًمٙمـ طم٤ًميب، قمغم وًمٞمس طم٤ًمسمٙمؿ قمغم وسمخٚمٞمف ضمدًا، حمدود اًمقىم٧م أن وسم٤مقمت٤ٌمر

 قمٜمد قمٛمؾ اًمذي اًمرضمؾ ذًمؽ اًمِم٤مهد، ُمقوع هق واًمذي احلدي٨م سمٓمرف ؾم٠مذيمريمؿ

ه، أضمر قمغم اًمٖمٜمل ذًمؽ  ىم٣م ومٚمَّم: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل رز،  ُمـ وَمَرق وهق ؾَمَّمَّ

 ؾمٜملم، سمٕمد يٕمٜمل ضم٤مءه صمؿ: ىم٤مل يمٞمؾ، يٕمٜمل وَمَرق قمٜمف، وَمَرهِم٥م وَمَرىَمف، قمٚمٞمف قمرض قمٛمٚمف

 اذه٥م وإهمٜم٤مم إب٘م٤مر شمٚمؽ إمم اٟمٔمر: ىم٤مل طم٘مل، واقمٓمٜمل اهلل، اشمؼ اهلل قمٌد ي٤م: ىم٤مل

 اذه٥م: ىم٤مل ُأرز، ُمـ وَمَرق قمٜمدك زم إٟمَّم يب، هتزأ  وٓ اهلل اشمؼ اهلل قمٌد ي٤م: ىم٤مل وظمذه٤م،

 -اًمَٗمَرق ذًمؽ ُمـ اًمٌ٘مر شمٚمؽ وم٢مٟمَّم وظمذه٤م

 -اخلُُٚمؼ هبذا يتخٚمؼ أن اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ سم٤مقمت٤ٌمره اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ومٞمٚمزم 

 : -- ( 27:  71.  2.  واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾقدائع افبـؽقة آشتثامرات

 ومٞمٝم٤م ًمٚمتٍمف اًمقدائع اضمتذاب ُمـ سمٜمؽ قمٛمؾ يٕمٜمل اًمٌداي٦م ذم ـمٌٕم٤ًم، :ُمداظمٚم٦م

 آظمر، سمٜمؽ يم٠مير  طم٤ًمسم٤مت سمِمٙمؾ اًمٕمٛمالء ُمـ اًمقدائع اًمٌٜمؽ جيتذب، يٕمٜمل اؾمتثَّمره٤م

 آؾمتثَّمر عمج٤مل ٟم٠ميت قمٜمدُم٤م: يٕمٜمل إُمقال، هذه يًتثٛمر وـمٌٕم٤مً  ودائع، اضمتذاب

 :ادم٤مه٤مت صمالصم٦م ذم إُمقال هذه يًتثٛمر هذه، ًمألُمقال

 - اًمنمع سمف أُمر اًمذي اعمراسمح٦م متقيؾ هق اًمذي: إول آدم٤مه

 -اعمتٜم٤مىمّم٦م اعمِم٤مريم٦م: اًمث٤مين آدم٤مه

 يٕمٜمل اعمٗمٝمقم ٟمٗمس اإلؾمالم، ذم ُمٗمٝمقُمٝم٤م اعمْم٤مرسم٦م هق اًمذي: اًمث٤مًم٨م آدم٤مه

 -اعمْم٤مرسم٦م سم٤مؾمؿ

 سم٤مًمؽميمٞمز اعمراسمح٦م ومتقيؾ اعمراسمح٦م، متقيؾ قمغم اًمٌٜمؽ قمٛمٚمٞم٤مت ذم اًمؽميمٞمز ـمٌٕم٤مً 

 -واوحلم ٟمٙمقن أضمؾ ُمـ أىمٚمٝم٤م، واعمْم٤مرسم٦م يمثػم أظمػ شمٔمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت يٕملم،

ء أُمر اعمراسمح٦م متقيؾ  أن يريد اًمذي اًمٕمٛمٞمؾ أو اًمٌٜمؽ ي٘مقم: هق اًمذي سم٤مًمنما

 ؿمخص ُيريد ُمثالً : أووح يٙمقن قمٛمٚمٞم٤مً  ُمث٤مًٓ  ٟمٕمٓمل دقمٜم٤م-- أو ٟمٗمًف ًمٖمرض يًتديـ

 -طمديد ـمٜم٤ًم قمنميـ يِمؽمي أن

 اًمٗمالين اعمحؾ ُمـ طمديد ـمٜم٤ًم قمنميـ أؿمؽمي أن ُأريد أن٤م: وي٘مقل اًمٌٜمؽ إمم ي٠ميت 

ء ي٘مقم اًمٌٜمؽ ديٜم٤مر، آٓف قمنمة ُمثالً  صمٛمٜمٝم٤م هذه، اًمٕمرض وم٤مشمقرة سمٛمقضم٥م  هذه سمنما

 -احلديد ُمـ اًمٙمٛمٞم٦م

ٚمرٛمٝم٤م  ًَ ء، ًممُمر اًمًٞم٤مرة فمٝمر قمغم وُي  سمًٕمر يمٛمٌٞم٤مٓت يمت٤مسم٦م ُم٘م٤مسمؾ ـمٌٕم٤مً  سم٤مًمنما

 ُمـ حمددة رسمح ٟم٦ًٌم إو٤موم٦م ـمٌٕم٤مً  هق اًمذي ديٜم٤مر، أخػ اًمٕمنميـ ُمـ أيمثر سمثٛمـ أو

د قمٚمٞمٝم٤م، اشمٗمؼ اًمٌداي٦م در ًَ  واعمدة قمٚمٞمٝم٤م، اشمٗمؼ اًمتل سم٤معمدة طمتك ؿمٝمري٤مً  إىم٤ًمط شُم

 إذا-- سم٤مح٤مئ٦م ؾمٌٕم٦م ُمثالً  يٙمقن ؾمٜم٦م إذا ُمثالً : يٕمٜمل اًمرسمح، ٟم٦ًٌم-- اًمرسمح سمًٕمر شمتحٙمؿ

ًمٞم٦م وَهُٚمؿَّ -- قمنم صمالصم٦م يّمٌح ؾمٜمتلم  -ـمٌٕم٤مً  ُمتقا
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ىم٤ًمط اًمتًديد ي٘مقم ـمٌٕم٤مً   - اًمنمع سمف أُمر اًمذي اعمراسمح اًمتٛمقيؾ هذا رسمحف، زائد اعمٌٚمغ ٕا

 اًمنمع ٟمص أجـ اًمنمع، سمف أُمر: ًمؽ ىمٞمؾ يمَّم شم٘مقل أن٧م أن! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ أقمٓمقيمؿ هؾ سم٤معمراسمح٦م؟ اًمٞمقم يًٛمقهن٤م اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه سم٢مسم٤مطم٦م

 سمٕمْمٝمؿ ـمٌٕم٤ًم، احلدي٨م ومٞمٝم٤م يذيمرش ًمٚمِم٤مومٕمل إم يمت٤مب» هق ـمٌٕم٤ًم، :ُمداظمٚم٦م

 -- ىمقي ؾمٜمد ًمف ًمٞمس وٕمٗمف أنف ؾمٛمٕم٧م

 اًمِم٤مومٕمل؟ اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ي٘مقل أن قمروتٝم٤م اًمتل اًمّمقرة هذه ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 -قمٜمدي يٙمقن اًمذي اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ًمؽ أطمٙمل أن٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م آظمر، رء اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٜم٤مطمٞم٦م رء، اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ٓ، :اًمِمٞمخ

 -ُمٕمف اعمتٕم٤مُمٚملم ُمع اًمٌٜمؽ سمف ي٘مقم ُم٤م طمٙمٞم٧م

 ـمٌٕم٤مً  شمٌٕم٤مً  اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه شمًٛمل أن٧م أنؽ اًمٌح٨م اًمٌح٨م، ًمٞمس هٜم٤م أن 

 قمغم اًمنمع أب٤مطمٝم٤م أو أُمر ُمراسمح٦م شمًٛمٞمٝم٤م أُم٤م هٜم٤مك، واًمّمٖم٤مر اًمٙم٤ٌمر ًمٚمٛمقفمٗملم

 -إىمؾ

: ومٞمف ضم٤مء ُم٤م وُمـ ومٞمف آُمٜم٤م اًمذي اًمنمع وٟمٜمٔمر اًمّمقرة، هذه قمٜمد ٟم٘مػ دقمٜم٤م أن 

ُ  َوَأطَمؾَّ ﴿ ٌَٞمْعَ  اّللَّ مَ  اًْم سَم٤م َوطَمرَّ  [-271:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمرر

 ًمق سمحٞم٨م اًمرسم٤م هق هذا اًم٘مرض، ُُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة أظمذ هق: اجلٛمٞمع قمٜمد ُمٕمٚمقم اًمرسم٤م

 ُمّدة سمٕمد اح٤مئ٦م ُيَقومرـل أؾم٤مس قمغم ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م ؿمخص ُمـ أو اًمٌٜمؽ ُمـ إٟم٤ًمن أظمذ

 -قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمر هذا يمذًمؽ؟ أخٞمس رسم٤م، شمٙمقن هذه اخلٛم٦ًم ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م

ز ُم٤م سمٕمد أن   يتٜمٌف ٓ ىمد رء إمم ٟمٜمت٘مؾ قمٚمٞمٝم٤م، اعمتٗمؼ احل٘مٞم٘م٦م هذه أذه٤مٟمٜم٤م ذم ُٟمَريمر

 اًمنمقمٞم٦م، سم٤محِلَٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض قمٜمد يًٛمك اًمذي هق اًمٌمء هذا اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ًمف

 اًمنمقمٞم٦م؟ احلٞمؾ: آؾمؿ هذا قمـ ومٙمرة أقمٜمدك

 -قمٜمدي ُم٤م واهلل ٓ، :ُمداظمٚم٦م
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 احلٙمؿ قمغم آطمتٞم٤مل: هب٤م اعم٘مّمقد: اًمنمقمٞم٦م احلٞمؾ ومٙمرة، قمٜمدك ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -آظمر طمٙمؿ إمم ُمٜمف ٟمخرج سمحٞم٨م اًمنمقمل،

 اًمتحريؿ ُمـ احلٙمؿ يٜمت٘مؾ اًمّمقرة قمغم سم٤مٓطمتٞم٤مل اًمنمع، ذم حمرًُم٤م أُمًرا  يٙمقن 

 :اصمٜملم سمٛمثٚملم ٟم٠ميت هذه اعم٠ًمخ٦م وًمتقوٞمح اًمتحٚمٞمؾ، إمم

 ُمـ رء ومٞمٝمؿ أن ٟمٗمرض واًمذيـ اعمًٚمٛملم، أيمثر قمٜمد فمٜمل ذم ُمٕمروف: أطمدمه٤م

 -اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمنميٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمث٘م٤موم٦م

 -اعمحٛمدي٦م سم٤مًمًٜم٦م ظم٤مص قمٚمؿ قمٜمده يم٤من ُمـ سمف ومٞمختص: اًمث٤مين اعمثؾ أُم٤م 

 ٟمٙم٤مح قمـ ومٙمرة قمٜمدك اًمتحٚمٞمؾ، ٟمٙم٤مح: اؾمٛمف اًمنمع ًمٖم٦م ذم: إومم اعم٠ًمخ٦م

 اًمتحٚمٞمؾ؟

 -يٕمٜمل اعمًتٕم٤مر اًمتٞمس: ًمف ي٘مقًمقن ُم١ماظمذة وٓ: يٕمٜمل اعمًتحؾ :ُمداظمٚم٦م

 -ومٙمرة قمٜمدك ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وأفمـش دمحٞمش اًمتجحٞمِم٦م،» يًٛمقه٤م اًمًقري٦م سمالدٟم٤م ذم هذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ٟمنمطمٝم٤م؟ أو ذهٜمؽ، ذم واوح٦م اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح هق اًمذي اًمٜمٙم٤مح صقرة

 -واوح٦م :ُمداظمٚم٦م

 حمرُم٦م؟ سم٠مهن٤م ُم٘متٜمع! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -ُمٜمٝم٤م ُمٗمروغ: يٕمٜمل ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٜمٝم٤م ُمٗمروغ :اًمِمٞمخ

 -حمرُم٦م أهن٤م أن٤م أقمرومف اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 حمرُم٤مً؟ يم٤من ح٤مذا ي٘م٤مل، يمَّم اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م: إذاً  هٜم٤م حمرُم٤مً؟ يم٤من ح٤مذا ضمداً، مجٞمؾ :اًمِمٞمخ
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 طمرُمف اًمذي ُم٤م اهلل، طمرم ُم٤م اؾمتحالل هق اًمٜمٙم٤مح ُمـ اًمٜمقع هذا ُمـ اًمٖم٤مي٦م ٕن 

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمنْ : ﴿ىم٤مل اهلل؟ هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم [ 270:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

 ٓ أومم ـمٚم٘م٦م: ُمراطمؾ صمالث قمغم اًمٓمالق ضمٕمؾ سمحٙمٛمتف وضمؾ قمز رسمٜم٤م! ـمٞم٥م زوج

هُت٤م شمٜم٘مض مل ُم٤م قمّمٛمتف ذم شمٌ٘مك ٓ، طمرة، شمّمٌح اًمزوضم٦م ُمٜمٝم٤م شمٌلم  -قِمدَّ

 -اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٚم٘م٦م يمذًمؽ أب٧م، أم ؿم٤مءت ُيراضمٕمٝم٤م أن يًتٓمٞمع اًمِٕمّدة هذه أثٜم٤مء ذم 

 شمٕم٤ممم ىمقًمف ي٠ميت هٜم٤م اعمنموع، اًمقضمف قمغم ُمٜمف شم٘مع ُم٤م ومٛمجرد اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٚم٘م٦م أُم٤م 

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمنْ : ﴿اًم٤ًمسمؼ هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم  [-270:اًمٌ٘مرة﴾ ]هَمػْمَ

 أن ًمف طَمٚم٧َّم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٚم٘م٦م ذم اًمٕمدة، ذم يراضمٕمٝم٤م أن ًمف طَمٚم٧َّم إومم اًمٓمٚم٘م٦م ذم 

 -همػمه زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك ًمف حتؾ ٓ ظمالص اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٚم٘م٦م ذم اًمٕمدة، ذم يراضمٕمٝم٤م

 قمٜمده٤م وي٤ٌمت اعمرأة، هذه يتزوج أن ُمٕمف يتٗمؼ يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اعمَُحٚمرؾ أن

 -إول ًمزوضمٝم٤م حتؾ أن أضمؾ ُمـ يٓمٚم٘مٝم٤م أن أؾم٤مس قمغم وجي٤مُمٕمٝم٤م،

 يم٤مًمزوج ًمٞمس صمالصم٤مً  اعمٓمٚم٘م٦م اعمرأة هبذه شمزوضمف ذم ووٕمف اًمث٤مين اًمزوج هذا 

ة اًمرضمؾ يتزوج طمٞمٜمَّم إزواج يمٙمؾ إول اًمزوج إول،  ُمٕمٝم٤م، ًمٞمٕمٞمش أُمؾ قمغم اعمرأ

ـْ  ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَؼ : ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل يمَّم ؾمٕم٤مدة ذم طمٞم٤مشمف وي٘ميض ُٙمؿْ  ُِم ًِ ُٙمٜمُقا  َأْزَواضًم٤م َأنُٗم ًْ  إًَِمٞمَْٝم٤م ًمَِت

ةً  سَمٞمْٜمَُٙمؿْ  َوضَمَٕمَؾ   [-22:اًمروم﴾ ]َوَرمْح٦َمً  َُمَقدَّ

 -إول ًمٚمزوج ًمُِٞمحٚمرٝم٤م وإٟمَّم إًمٞمٝم٤م، ًمٞمًٙمـ يتزوضمٝم٤م: ًمـ اًمث٤مين اًمزوج هذا 

 أؿمد طمرُمف اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح هق هذا يم٤من إذا: أن 

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٚمٕمـ،: وهل اًمٕم٘مقسم٤مت أؿمد قم٘مقسم٦م ًمف ضمٕمؾ ٕنف اًمتحريؿ:

 -اعمًتٕم٤مر سم٤مًمتٞمس شمٕمٚمؿ يمَّم اعمُـَحٚمرؾ وؾمّٛمكش ًمف واعمَُحٚمَّؾ اعمَُحٚمرؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم

 يم٤مًمٜمٙم٤مح اًمّمقرة ذم ًمقضمدٟم٤مه اًمتحٚمٞمؾ، ٟمٙم٤مح ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م إمم ٟمٔمرٟم٤م ًمق

 إول؟ اًمٜمٙم٤مح هذا ىم٤مم أؾم٤مس أّي  قمغم-- ح٤مذا إول، اًمزوضم٦م ٟمٙم٤مح إول

 واًمٕم٘مد،-- اصمٜملم وؿمٝمقد-- اًمقزم ُمقاوم٘م٦م-- اًمزوضم٦م ُمقاوم٘م٦م اًمزوج ظمٓم٦ٌم: أوًٓ 

 -اظمتٚمٗم٧م اًمٜمٞم٦م ًمٙمـ اًمنموط هذه شَمَقومَّرت اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح
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: اعمًَّمة وهل ومٞمٝم٤م، سم٤مًمٌح٨م آسمتداء صدد ذم يمٜم٤م اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أن

 ح٤مذا؟ اًمتحٚمٞمؾ، يمٜمٙم٤مح مت٤مُم٤مً  هل سم٤معمراسمح٦م،

ء، سمٞمع ٕنف   ُمـ اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمٙمـ اًمٌٞمع، هذا ذم ُمتقومرة اًمنموط ويمؾ وذا

 -اًمرسم٤م اؾمتحالل هق اًمٌٞمع؟ ُمـ اًمٜمقع هذا وراء

 ؾمٜم٘مؽمب ًمٙمٜمٜم٤م سمٕمض، قمـ سمٕمُْمٜم٤م سمٕمٞمديـ ٟمٙمقن ىمد رء، ذم ٟمدظمؾ ىمد: إذاً  هٜم٤م 

 -اهلل ؿم٤مء إن

 اًمرسم٤م؟ اؾمتحالل أنف هذه اًمّمقرة أجـ

 أن٤م: ًمف وىم٤مل إًمٞمف رضمؾ ضم٤مء قم٤مدي، ؿمخص إمم اًمٌٜمؽ ؿمخّمٞم٦م شمريمٜم٤م ًمق: أن 

 ؿمٝمر إمم أخٗم٤مً  شُم٘مروٜمل أن أرضمقا  وأن٤م أخػ، ُمثالً  وصمٛمٜمف احلديد، ُمـ ـمٜم٤مً  أؿمؽمي ُأريد

م رسم٤م اح٤مئ٦م هذه ٓ،: ًمف ي٘مقل ُمثاًل، ُم٤مئ٦م إًمػ ُم٘م٤مسمؾ وؾم٠مقمٓمٞمؽ ُمثاًل،  جيقز، ٓ طمرا

 -اهلل سم٤مرك

 شمدومع وًمٙمـ قمٚمٞمؽ، وُم٤م احلديد، ُمـ اًمٓمـ ظمذ أن٧م اذه٥م اًمٓمريؼ؟ يمٞمػ: إذاً 

  اًمّمقرشملم؟ سملم اًمٗمرق هق ُم٤م وُم٤مئ٦م، أخػ إًمػ ُم٘م٤مسمؾ زم

 اًمٖمٜمل: هٜم٤م ًمٙمـ ُمتقومرة، اًمنموط اًمتحٚمٞمؾ، وٟمٙم٤مح احلالل ٟمٙم٤مح سملم اًمٗمرق ُمثؾ

 أىمٌٚمٝم٤م، ٓ اح٤مئ٦م هذا أن اعمٙمِمقف، قمغم وسح وصالح ُمالح ٟم٤مس سم٠منف شمٔم٤مهر اًمذي

 -رسم٤م اح٤مئ٦م هذه ٕن وُم٤مئ٦م: أخػ آظمذهؿ أن أىمٌؾ وٓ يدك، إمم أخػ ؾم٠ُمقمٓمٞمؽ إًذا

 وسملم سمٞمٜمف وؾمٞمط دظمؾ هق هل اًمتل واًمّمقرة اًمّمقرة، هذه سملم اًمٗمرق ُم٤م 

 وُم٤مئ٦م، أخػ إًمػ سمدل زم وادومع احلديد، ُمـ اًمٓمـ ظمذ أن٧م اذه٥م: ًمف وىم٤مل اًمت٤مضمر

 -اظمتٚمػ اًمِمٙمؾ ؾمقى ومرق هٜم٤مك ُم٤م

 اًمرسمح ٟم٦ًٌم ؾمتٙمقن ًمِمٝمر يم٤من إذا أنف: آٟمٗم٤مً  أن٧م ذيمرشمف ُم٤م أن ًمؽ ي١ميمد واًمذي

 -اًمرسمح شمْم٤مقمػ يمٚمَّم اًمقوم٤مء شم٠مظمر يمٚمَّم وهٙمذا، أيمثر ًمًٜم٦م وإذا أيمثر، ؿمٝمريـ وإذا يمذا
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 ًمٙمـ رسم٤م، ي٠مظمذ ٓ ص٤مًمح رضمؾ اُمتٜمع إول، ُمث٤مًمٜم٤م ذم اًمذي اعمرايب سملم اًمٗمرق ُم٤م 

 ًمِمٝمر أخػ ُمٜمف اؾمت٘مرو٧م إذا اعمٕم٤مُمٚم٦م، هذه ٟمٗمس ساطم٦م قمغم رسم٤م ي٠ميمٚمقن اًمذيـ

 -اًمرسمح ؾمٜم٦م ًمٙمؾ آظمره، إمم صمالصم٦م أو اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م رسمح ُمثالً  ُمٜمؽ ي٠مظمذ

 اًمقوم٤مء، ذم شم٠مظمر يمٚمَّم اًمرسمح يْم٤مقمػ ح٤مذا اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ: أن ٟم٠ًمل ٟمحـ

 -اًمٍمحي٦م اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٗمس هل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه أخٞم٧ًم

 اًمٌٜمؽ إمم ُمٜم٤م واطمد ذه٥م ًمق سمٞمع، صقرة دظمؾ أنف: هٜم٤م إُمر ذم ُم٤م يمؾ ًمٙمـ 

 -يٕمٓمٞمف ًمـ طمديد، ـمـ أؿمؽمي أن أريد طمًٜم٤ًم ىمرًو٤م ديٜم٤مر أخػ أقمٓمٜمل: ًمف وىم٤مل

 -حمدود ًمٙمـ ؾمٞمٕمٓمٞمف :ُمداظمٚم٦م

 اعمراسمح٦م، يًٛمقٟمف سمَّم دمري اًمتل اعمٕم٤مُمالت ٟمريد حمدود، ذم ًمٜم٤م ُم٤م ٓ، ٓ، :اًمِمٞمخ

 هذه أن٤م أقمٓمٞمٜمل اًمت٤مضمر، وسملم سمٞمٜمل وؾمٞمًٓم٤م شُمدظمؾ أن سمدل أقمٓمٜم٤م: ًمف وىم٤مل أتك ًمق

 -َأرسمح أن ُأريد أن٤م ٓ،: ًمف ؾمٞم٘مقل سمْم٤مقم٦م، أّي  أو احلديد واؾمتٚمؿ إًمػ

 صقرة سمتٖمٞمػم شمٕمٛمؾ أن ًمٞمس سم٤مًمتج٤مرة، اؿمتٖمؾ شمرسمح أن شُمريد: ًمف ي٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  

 ُمث٤مًملم ؾم٠مذيمر أنف: ىمٚم٧م أن٤م اًمٜمٙم٤مح، ُمـ وضمؾ قمز اهلل طمرم ح٤م اعمَُحٚمرؾ ومٕمؾ يمَّم اًمرسم٤م

 -فمٜمل وصدق ُمٕمروف أطمدمه٤م

ب: اًمث٤مين اعمث٤مل  ي٘مقل اًمّمحٞمح، ذم طمدي٨م هٜم٤مك: وهق أيمثر اعمقوقع ًمؽ ؾَمُٞمَ٘مرر

 وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

م إذا وضمؾ قمز اهلل وإن أثَّمهن٤م،  احلدي٨م احلدي٨م؟ ُمٕمٜمك ُم٤مش صمٛمٜمف طمرم رء أيمؾ طَمرَّ

ـَ  وَمٌُِٔمْٚمؿٍ : ﴿وضمؾ قمز ىمقًمف وهق اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم ٟمص إمم يِمػم: أوًٓ  ـَ  ُِم ِذي  َه٤مُدوا اًمَّ

ُْمٜم٤َم ٤ٌَمٍت  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  طَمرَّ  يم٤مٟم٧م ـمٞم٤ٌمت اًمٞمٝمقد قمغم اهلل طمرم[ 210:اًمٜم٤ًمء﴾ ]هَلُؿْ  ُأطِمٚم٧َّْم  ـَمٞمر

ُم٧م اًمتل اًمٓمٞم٤ٌمت هذه هل ُم٤م هلؿ، ُأطمٚم٧م  -اًمِمحقم فمٚمٛمٝمؿ؟ سم٥ًٌم قمٚمٞمٝمؿ: طُمرر

 ومٌٔمٚمٝمؿ وحلًَّم، ؿمحَّمً  ي٠ميمٚمقهن٤م ويم٤مٟمقا  اًمذسم٤مئح، هلؿ أب٤مح قمٜمدُم٤م وضمؾ قمز وم٤مهلل 

 -إصؾ قمغم إمحر اًمٚمحؿ هلؿ وأب٘مك اًمِمحؿ قمٚمٞمٝمؿ وطمّرم قم٤مىمٌٝمؿ، وضمؾ قمز رسمٜم٤م
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، ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا اجلديد، احلٙمؿ هذا قمغم صؼموا ُم٤م اًمٞمٝمقد   اًمِمحؿ أظمذوا اطمت٤مًمقا

 ـمٕمٛمف هق أُم٤م ضمديدًا، ؿمٙمالً  وم٠مظمذ حتتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأوىمدوا اًم٘مدور، ذم وووٕمقه

 -وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ قمغم هل يمَّم شمزال ٓ ويمٞمَّمويتف ودهٜمف

 وأيمؾ سمٞمٕمف اؾمتحٚمقا  اًمِمٙمؾ هذا شمٖمٞمػم وم٥ًٌٌم اًمِمٙمؾ، شَمَٖمػمَّ  أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ 

م رء أيمؾ طمّرم إذا اهلل وإن: »ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ورؾمقًمٜم٤م صمٛمٜمف،  ش-صمٛمٜمف طمرَّ

 إمم يٜمٔمر وإٟمَّم اًمِمٙمؾ، إمم يٜمٔمر ٓ أنف شمنميٕمف ذم قمٔمٛمتف ُمـ وم٤مإلؾمالم ًمذًمؽ

 -اعمْمٛمقن

م وضمؾ قمز اهلل يم٤من وم٢مذا   يم٤من ومًقاء اعمحت٤مج، طم٤مضم٦م اؾمتٖمالل ومٞمف ٕن اًمرسم٤م: طَمرَّ

 -سمٞمع صقرة إدظم٤مل سمقاؾمٓم٦م أو ،قوم٤مءواًم اًم٘مرض سمقاؾمٓم٦م ُم٤ٌمذةً  آؾمتٖمالل هذا

 شم٤مضمر، ًمٞمس اًمٌٜمؽ ٕن سمٞمع: صقرة هل ُم٤م احل٘مٞم٘م٦م ٕن سمٞمع: صقرة: وأىمقل 

 :أن صدده ذم ٟمحـ سمَّم ُوصْمَ٘مك صٚم٦م هل٤م أظمرى ُم٠ًمخ٦م إمم أن وؾم٠مرضمع

 اًمت٤مضمر حمؾ طمٚمقا  ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا اًمٞمقم اًمدٟمٞم٤م سمالد يمؾ ذم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ أن ًمٜمٕمٚمؿ

 -اًمنميم٦م حمؾ أو

 ُمنموع هق هؾ ٟمٗمٝمٛمف، أن جي٥م اًمٌٞمع هذا وشم٘مًٞمط، يم٤مش: سمثٛمٜملم شمٌٞمع اًمنميم٦م 

 سمٛمنموع؟ ًمٞمس أم

ٌَلّم  وم٢مذا   ُم٘م٤مسمؾ اًمت٘مًٞمط سمٞمع اًمٌٞمع هذا أن اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص إمم سم٤مًمٜمٔمر ًمٜم٤م شَم

 -أومم سم٤مب ُمـ ُمنموع همػم هذا اًمٌٜمؽ قمٛمؾ أن ومٜمٕمرف ُمنموع، همػم اًمزي٤مدة

 وي٤ًموم ؾمٞمٗم٤مصؾ اًمنميم٦م إمم ؾمٞمذه٥م ؾمٞم٤مرة، ُمثالً  يِمؽمي أن رضمؾ أراد إذا

 سم٢مطمدى وسم٤مًمت٘مًٞمط آٓف، قمنمة ُمثالً  اًمٙم٤مش ؾمٕمر: ؾمٕمريـ ؾمٞمًٛمع صمٛمٜمٝم٤م، قمغم

 -ذًمؽ ٟمحق أو أخػ قمنم

 طمديث٤من، هٜم٤مك ضم٤مء اًمٌٞمع؟ ُمـ اًمٜمقع هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء ومَّمذا 

: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م: أطمدمه٤م طمديثلم، ُمـ أيمثر سمؾ

 ىمٞمؾش صٗم٘م٦م ذم صٗم٘متلم قمـ: »ًمٗمظ وذمش سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك»
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 أبٞمٕمؽ أن٤م: شم٘مقل أن: ىم٤مل سمٞمٕم٦م؟ ذم سمٞمٕمتلم ُم٤م: »طمرب سمـ ؾمَّمك وهق احلدي٨م ًمراوي

 ش-ٟمًٞمئ٦م ويمذا وسمٙمذا ٟم٘مداً  سمٙمذا هذا

 سمٕمنمة يم٤مش: اًمت٘مًٞمط سمٌٞمع يًٛمك ُم٤م قمغم اًمٞمقم يٜمٓمٌؼ مت٤مُم٤مً  اًمقصػ هذا 

 -اعمدة طم٥ًم قمغم شمٜم٘مص وىمد شمزيد وىمد أخػ قمنم إطمدى سم٤مًمت٘مًٞمط-- آٓف

 ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك» إول، احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك هذا 

 -ٟمًٞمئ٦م ويمذا وسمٙمذا سمٙمذا ٟم٘مًدا اًمٌْم٤مقم٦م هذه أبٞمٕمؽ: شم٘مقل أن: اًمراوي ىم٤ملش سمٞمٕم٦م

ش اًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل: اًمث٤مين احلدي٨م

 ٕن: وم٤مئدشملم يٕمٓمٞمٜم٤م سمؾ إول، احلدي٨م ُمـ ٟم٠مظمذه٤م ٓ وم٤مئدة يٕمٓمٞمٜم٤م احلدي٨م هذا

 ذم واًمٜمٝمل سمٞمٕم٦م، ذم سمٞمٕمتلم قمـ سم٤مًمٜمٝمل اًمتٍميح ومٞمف أن طمٞم٨م إول احلدي٨م

 -واإلسمٓم٤مل اًمٗم٤ًمد يٗمٞمد أنف إصؾ اعمٕم٤مُمالت

 وًمق سم٤مًمًٕمريـ اًمٌٞمع هذا إن: ًم٘مٚمٜم٤م إول احلدي٨م ذم اًمٜمٝمل هذا قمٜمد وىمٗمٜم٤م ومٚمق 

 -قمٜمف هنك اًمرؾمقل ٕن سم٤مـمؾ: سمٞمع ومٝمق واطمد، ؾمٕمر إمم اٟمتٝمك

 :وم٤مئدشملم ًمٜم٤م ؾَمُٞمٕمٓمل اًمث٤مين احلدي٨م ًمٙمـ 

 -وواىمع ٟم٤مومذ هق إٟمَّم سم٤مـماًل، ًمٞمس اًمٌٞمع هذا أن :األوػ افػائدة

 سمٞمٕمف يٙمقن أن اًمت٤مضمر اًم٤ٌمئع أراد وم٢مذا رسم٤م، اًمزي٤مدة هذه أن هل :افثاكقة افػائدة

 -رسم٤م اًمزي٤مدة هذه ٕن اًمزي٤مدة: ي٠مظمذ ٓ أن ومٕمٚمٞمف سم٤مًمت٘مًٞمط سم٤مع وم٢مذا ُمنموقم٤ًم،

: إول احلدي٨م شمٗمًػم ذم ؾمٚمػ ُمـ ًمٌٕمض شمٌٕم٤مً ,:اًمٞمقم ي٘مقًمقن اًمٕمٚمَّمء سمٕمض

 صمٛمـ: صمٛمٜملم قمرض ٕنف ح٤مذا؟ اًمثٛمـ جلٝم٤مًم٦م هق هٜم٤م اًمٜمٝمل ,شسمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم قمـ هنك»

 -سمٕمْمٝمؿ شمّمقروا هٙمذا اًمت٘مًٞمط، وصمٛمـ اًمٜم٘مد،

 ٓ اًمٞمقم اًمقاىمع اًمتٕم٤مُمؾ ًمٙمـ قمذًرا، هلؿ ؾمٜمجد اعمت٘مدُملم ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمحـ 

 يقضمد ٓ-- ؿمٞمٙم٤مت يقضمد ٓ ؾم٤مسم٘م٤مً  ٕنف ح٤مذا؟ إـمالىم٤ًم، قمذراً  هلؿ ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ

 ي١مظمذ يٙمـ مل ؾم٤مسم٘م٤ًم، اًمزواج مت٤مُم٤مً  يم٤من يمَّم يمالم، ؾمقى رء أّي  يقضمد ٓ-- أصقٓت
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 اًمقزم ورو٤م ؿمٝمقد جمرد وإٟمَّم ذًمؽ، ذم صؽ ُيْٙمت٥م وٓ اًمنمقمٞم٦م، اعمح٤ميمؿ ذم اًمزواج

 -وهٙمذا واعمخٓمقسم٦م واخل٤مـم٥م

 سمٕمنمة: ًمف ي٘مقل---  اًمٌْم٤مقم٦م؟ هذه سمٙمؿ مت٤مُم٤ًم، يم٤مًمٜمٙم٤مح اًمٌٞمع يم٤من ؾم٤مسم٘م٤مً  أُم٤م 

 اٟمٗمّمؾ اًمثٛمٜملم أيُّ  قمغم شُمرى ي٤م صمٛمٜملم، قمرض ٟمٕمؿ سم٤مًمت٘مًٞمط، قمنم وسم٢مطمدى ٟم٘مداً 

 ٕنف ووقح: ومٞمٝم٤م هم٤مُمْم٦م هل ُم٤م اًم٤ًمسمؼ، اًمزُمـ ذم طمتك أنف ُمع اًمٌٞمع، واٟمٕم٘مد اًمٌٞمع

 صمٛمـ ـم٤مطم٧م إؿمٙم٤مل، هٜم٤مك ومَّم اعمث٤مل ذم اًمٕمنمة اًمِم٤مري دومع إن اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ

 -قمنم إطمدى إيمثر اًمثٛمـ ذُمتف ذم سم٘مل اًمٌْم٤مقم٤مت وأظمذ يدومع مل وإن اًمث٤مين،

 آظمره، وإمم واًمٕم٘مقد وإصقًمٞم٤مت اًمِمٞمٙم٤مت ؾمٞمٙمت٥م أووح، إُمر اًمٞمقم ًمٙمـ

 اعمٕم٤مُمٚم٦م؟ هذه ذم اًمثٛمـ ضمٝم٤مًم٦م أجـ

 ٟم٠ميت ًمٙمـ إـمالىم٤ًم، واردة همػم اجلٝم٤مًم٦م إول، احلدي٨م قمٜمد اًمقىمقف ُمـ اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  

ٌَلمر  احلروف، قمغم اًمٜم٘م٤مط يْمع: اًمٞمقم ي٘م٤مل يمَّم اًمث٤مين ًمٚمحدي٨م  هق اًمٜمٝمل ؾم٥ٌم أن وُي

 سمٞمٕم٦م ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمثٛمـ، ذم ضمٝم٤مًم٦م ًمٞمس رسم٤م ذم أنف

 ش-رسم٤م أو صمٛمٜم٤مً  – أن٘مّمٝمَّم: أي – أويمًٝمَّم ومٚمف

 صمٛمـ ذم يزيد أن ًمف جيقز وٓ اًمرسم٤م، ُمـ يٜمجقا  أن أراد إذا اعمًٚمؿ اًمت٤مضمر وم٤مٔن 

ق إذا ٕنف واطمدًا: اًمثٛمـ جيٕمؾ أن جي٥م اًمٜم٘مد، صمٛمـ قمغم اًمت٘مًٞمط  اًمثٛمٜملم سملم وَمرَّ

طم٦مً  رسم٤م اقمتؼمه اًمت٘مًٞمط، ُم٘م٤مسمؾ اًمزي٤مدة وأظمذ  ؾمػمضمع وطمٞمٜمئذٍ  اًمث٤مين، احلدي٨م ذم سا

طم٦ًم، اعمرايب سملم اًمٗمرق ُم٤م: ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م إمم اعمقوقع  شمٕمٓمٞمٜمل ؿمٝمر سمٕمد ُم٤مئ٦م هذه سا

 ُم٤مئ٦م زم شمدومع أن ُأريد ًمٙمـ اؿمؽمهي٤م، أذه٥م شمريد اًمتل اًمٌْم٤مقم٦م هذه وسملم ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م

 -ُم٤مئ٦م صمٛمٜمٝم٤م وهل ومخ٦ًم

 -اًمقوم٤مء ذم اًمّمؼم ُُم٘م٤مسمؾ ُأظِمَذت اخلٛم٦ًم هذه: إذاً  

 -ٟمّمٞم٥م ًمألضمؾ ًمألضمؾ، :ُمداظمٚم٦م

 ذم واوح٦م اعمٙمِمقوم٦م اًمرسمقي٦م اًمّمقرة ذم ؿمٙمكم، اًمٗمرق ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

ء اًمٌٞمع ُمٕم٤مُمٚم٦م هٜم٤م دظمؾ اخلٗمٞم٦م اًمّمقرة  -واًمنما
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 إمم اًمقصقل هب٤م اعم٘مّمقد إٟمَّم سم٤مًمذات، ُم٘مّمقدة ًمٞم٧ًم اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه ًمٙمـ 

م ُم٤م اؾمتحالل ! أظمل ي٤م: ًمف ىمٚمٜم٤م إذا ُمراسمح، ُمرايب شمًٛمٞمف ٓ هذا أن سمدًمٞمؾ اهلل، طَمرَّ

ّٚمؿ وٟمِمؽمي ؾمٜمذه٥م ٟمحـ أقمٓمٜم٤م، ًَ  يرسمح أن يريد ح٤مذا؟ يٕمٓمٞمٜم٤م، أن يرى ٓ وُٟم

 وم٤مئدة ُيًٛمقهن٤م اًمتل اًمٗم٤مئدة شم٠مظمذ زم، ىمروؽ ُم٘م٤مسمؾ شم٠مظمذ أنؽ اًمرسمح ـمري٘م٦م ُمٕمل،

 اًمٌٞمع ُم٤مذا؟ وراء شمتًؽم أن٧م ًمٙمـ طمرام، هذا اًمرسم٤م شم٠مظمذ زم، ىمروؽ ُم٘م٤مسمؾ رسم٤م، وهل

 اًمنميم٦م ُم٤م وسمدل اًمٜم٘مد صمٛمـ هل٤م وشمدومع اًمنميم٦م، ُمع ؾمتتّمؾ ٕنؽ سم٤مئٕم٤ًم: ًم٧ًم وأن٧م

 -اًمٌٜمؽ اًمٗمرق؟ ؾمٞم٠مظمذ ُمـ اًمت٘مًٞمط ومرق شم٠مظمذ أن

 -سم٤معمُراسمح٦م يًٛمقهن٤م اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمنمح اًمّمقرة هذه

 -ُمراسمح٦م هذه مخ٦ًم ؾمتٕمٓمٞمٜمل ؾَمؽُمسمحٜمل سمَّمئ٦م اجلٝم٤مز هذا اؿمؽمي٧م أن٤م: اعمراسمح٦م 

ء، سمٞمع سم٤مؾمؿ اًمرسم٤م أيمؾ قمغم آطمتٞم٤مل وراء اعمراسمح٦م أُم٤م  ء سمٞمع وذا  هذا وذا

 -حمالت يٗمتح سم٤ميع يٕمٛمؾ أن يريد قمٜمدُم٤م واًمٌٜمؽ اًمٌٜمؽ، ُمع ًمٞمس ذيم٦م ُمع يٙمقن

 مل ًمٙمـ اًمًٞم٤مرات، شمٌٞمع أصٌح٧م سمٜمقك هٜم٤مك اًمٙمقي٧م ذم ٟمًٛمع يمَّم أن: ومٕمالً 

 اًمّمقرة ُمـ ظَمَٚمُّمقا  ًمٙمـ سمًٕمريـ، يٌٞمٕمقن يزاًمقن ٓ ٕهنؿ اعمِمٙمٚم٦م: ُمـ خَيُْٚمّمقا 

 يًٛمقهن٤م أهنؿ ُمٜمٝم٤م، اًم٘مٚمٞمؾ إٓ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك أن أن، ٟمحٙمٞمٝم٤م ٟمحـ اًمتل

سم٤مة وهذه ُمراسمح٦م،  -ُمراسمح٦م وًمٞم٧ًم ُمرا

م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل اهلل ؿم٤مء إن شمذيمر وأن٧م  أىمقا

 ش-اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م اخلٛمرة، ينمسمقن

 سم٠مؾمَّمء ًمف خيرج أنف: قمٚمٞمف واطمتٞم٤مًمف اإلٟم٤ًمن قمدوه قمغم اًمِمٞمٓم٤من ُمداظمؾ وُمـ 

ـ هق ًمٙمـ ًمٚمنميٕم٦م، خم٤مًمٗم٦م ُمًٛمٞم٤مت قمغم يٓمٚم٘مٝم٤م ًر  اًمٜم٤مس، سمٕمض ومٞمٖمؽم إًمٗم٤مظ: ُيـَح

 يمثػمة أُمثٚم٦م ًمف احل٤مرض اًمٕمٍم ذم وهذا اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم اعمحرُم٦م إؿمٞم٤مء هذه ومٞمًٛمقن

 -ضمداً  ويمثػمة

ّٛمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض أن ُم٤م يقُم٤مً  ؾمٛمٕم٧م أنؽ ؿمؽ ٓ ًَ  سم٤معمنموسم٤مت اخلٛمقر ُي

 ٓ؟ أو هذا ؾمٛمٕم٧م اًمروطمٞم٦م،



 718   صقر ُمتٗمرىم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٜمقك   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م مت٤مُم٤مً  اًم٤ٌمب هذا ُمـ هذا :اًمِمٞمخ

 سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمقهن٤م أن٤مؿمٞمد هٜم٤مك: ىمٚمٞمالً  أدق رء إمم ُمٕمؽ أتدرج أن ُأريد يمَّم 

 -اإلؾمالُمٞم٦م

ك ُم٤م أصٌح قمٜمدُم٤م احل٤مرض، اًمٕمٍم ـم٤مسمع وم٤مٔن  ٛمَّ ًَ  اًمٜم٤مس أصٌح سم٤مًمّمحقة، اًمٞمقم ُي

نم، قمغم يٚمٕمٌقا  أن ُيريدون اًمذيـ  -ٓ ُمٕم٤مُمٚم٦م أُم٤م اؾمَّمً  اًمّمحقة هذه يًتٖمٚمقن اًٌم

 ٟمٓم٘م٤ًم، اإلٟم٤ًمن هب٤م ٟمٓمؼ ًمق يمٚمَّمت ُمٜمٝم٤م يقضمد اإلؾمالُمٞم٦م، إن٤مؿمٞمد ومٝمذه 

 -والل وومٞمٝم٤م ذك ومٞمٝم٤م ٕنف ًمٙمٗمر: ذًمؽ ذم ُم٤م وقمرف هذا واؾمتحؾ

 ُمدح ذم ىمديَّمً  هب٤م يتٖمٜمقن يم٤مٟمقا  اًمتل إن٤مؿمٞمد ُمـ ُمثالً  ؾمٛمٕم٧م أنؽ يٛمٙمـ 

ٌُقصػمي ىمقل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل  :اًم

هت٤م اًمدٟمٞم٤م ضمقدك ُمـ وم٢من  واًم٘مٚمؿ اًمٚمقح قمٚمؿ قمٚمقُمؽ وُمـ  ورَضّ

 زُم٤مٟمؽ؟ ذم إبٞم٤مت ُمـ ؾمٛمٕم٧م

 -ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ؿمٕمر هذا ًمٙمـ اًمٞمقم، إمم هب٤م اًمٜم٤مس يتؼمك أبٞم٤مت هذه ًمٙمـ هلل، احلٛمد :اًمِمٞمخ

 أهن٤م ُمع أجْم٤ًم، سمٕمْمٝم٤م ذم ضمديدة، ُمٕم٤منٍ  شمتْمٛمـ ضمديدة أؿمٕم٤مر هٜم٤مك أن ىمديؿ،

 -اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م

 اعمَُحّرُم٦م، اح٤مضمٜم٦م إهم٤مين سمدل إؾمالُمٞم٦م أن٤مؿمٞمد هذه أن ًمٚمٜم٤مس ُيَزيرـ وم٤مًمِمٞمٓم٤من 

 أهم٤مين وشمٚمؽ إؾمالُمٞم٦م أن٤مؿمٞمد هذه ًمٙمـ اًم٘م٤مومٞم٦م، ٟمٗمس وقمغم إوزان ٟمٗمس قمغم ودمده٤م

 -حمرُم٦م

 !سمٛمقؾمٞم٘مك وشمٚمؽ ُمقؾمٞم٘مك سمال هذه :ُمداظمٚم٦م

 ذم أظمػماً  اًمدف وشمدظمؾ هبؿ، اًمِمٞمٓم٤من أجْم٤مً  شمدرج اٟمٔمر ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

ّٛمقهن٤م اًمتل إن٤مؿمٞمد ًَ  -اًمدف ومٞمٝم٤م دظمٚمقا  اإلؾمالُمٞم٦م إن٤مؿمٞمد ُي
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 ُمـ إؾمػ ُمع رضمؾ اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م اجلٚم٤ًمت سمٕمض ذم رأجٜم٤م اإلذاقم٦م ذم وهٜم٤م 

 ومٙمٞمػ اعمًٚمٛملم، قمٚمَّمء سم٤مشمٗم٤مق طمرام وهذا ويٖمٜمل، وجيٚمس اًمَدْرسَمّٙم٦م يٛمًؽ--ؾمقري٤م

 سمٌٜمل َُمْٙمِره ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مٕن٤مؿمٞمد يًٛمك ومٞمَّم اح٤مضمٜم٦م أًم٦م دظمٚم٧م

 -ُمٜمٝم٤م يٜمٗمر ٕنف حمرُم٦م سم٠مؿمٞم٤مء يٗم٤مضمئف ٓ اإلٟم٤ًمن

 وٟمٗمس احل٤مضم٦م وظمذ اذه٥م ًمٙمـ رسم٤م، هذا ٓ ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م ٟمدومع ُم٤مئ٦م اعمث٤مل هذا

 -واطمدة اًمٜمتٞمج٦م

 وشمذيمرٟم٤م اًمتحٚمٞمؾ، ٟمٙم٤مح إذا شمذيمرٟم٤م وم٢مذا ي٘م٤مل، يمَّم شمٌٕمٝم٤م دروهب٤م يمؾ اًمّمقرة هذه 

ُم٧م طمٞمٜمَّم اًمٞمٝمقد ًمٕمـ ذم اًمرؾمقل ىمقل  أذاسمقه٤م: أي مجٚمقه٤م، اًمِمحقم قمٚمٞمٝمؿ طُمرر

 ُمـ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُمٜمّمقص هق ُم٤م ذًمؽ إمم وٛمٛمٜم٤م صمؿ أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  وسم٤مقمقه٤م

 ٕهن٤م ـمٌٕم٤مً  هذه شمٕمرف اًمّمٞمد، سمٓمري٘م٦م ًمٞمس ًمٙمـ اًم٧ًٌم، يقم اًمّمٞمد اؾمتحالهلؿ

 -ًُمِٕمٜمقا  ذًمؽ ومٛمع اًم٘مرآن؟ ذم ُمذيمقرة

 قمغم اخلٚمج٤من ؾمدوا ًمٙمـ اًم٧ًٌم يقم اصٓم٤مدوا ُم٤م اظمتٚمٗم٧م اًمّمقرة صحٞمح 

وٝم٤م يزقمجٝم٤م رء هٜم٤مك ًمٞمس أنف قمغم اقمت٤مدت اًمتل إؾمَّمك  هق ًمٚمخٓمر، وُيَٕمرر

ٟمٞمتف ُمع يتٜم٤مؾم٥م ومٝمؿ قمٜمده ًمٙمـ طمٞمقان  -ومٚمٕمٜمقا  طمٞمقا

 ىمقًمف ُمّمداق وهذا ىمٌؾ، ُمـ اًمٞمٝمقد ومٞمف وىمع ومٞمَّم ي٘مٕمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم

 ًمق طمتك سمذراع وذراقم٤مً  سمِمؼم، ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ومٛمـ: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد: ىم٤مًمقا  ًمدظمٚمتٛمقه، و٥م ضمحر دظمٚمقا 

 يٕمٛمؾ اًمذي وظم٤مص٦م ُمٜم٤م واطمد يمؾ أفمـ اًمٞمقم، اعمٜمٔمؿ هذا اًمت٘مًٞمط سمٞمع!ش اًمٜم٤مس

 يمذًمؽ؟ أخٞم٧ًم أضمٜمٌٞم٦م، سمْم٤مقم٦م هذه أن يٕمرف سم٤مًمٌٜمؽ

 -ُمًتقردة إومٙم٤مر: يٕمٜمل حمٚمٞم٦م، هل ذـم٤مً  ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 شمرسمٞمٜم٤م قمٜمدُم٤م اًمٕمٍم هذا ذم ٟمحـ ؿمؽ، سمال أضمٜمٌٞم٦م سمْم٤مقم٦م ومٝمذه هذا، هق :اًمِمٞمخ

 وشم٠مثرٟم٤م اظمتٚمػ ُمٗم٤مهٞمٛمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد ًمٌٕمض اًمٙمٗم٤مر سمٕمض اؾمتٕمَّمر سم٥ًٌم

 !أن اًمٜمتٞمج٦م اٟمٔمر وقم٤مداهتؿ، سم٠مذواىمٝمؿ
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 ويّمقم اًمٚمٞمؾ ي٘مقم اًمذي ُمـ أقمٌد يٙمقن أن يًتٓمٞمع يم٤من إول اًمزُمـ ذم اًمت٤مضمر

 -اح٤مل ويٙم٥ًم ويِمؽمي يٌٞمع وهق اًمٜمٝم٤مر،

 ًمٞمُْدرك اًمرضمؾ إن:  »ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم 

 ش-اًمٜمٝم٤مر ص٤مئؿ اًمٚمٞمؾ ىم٤مئؿ درضم٦م، ظمٚم٘مف سمحًـ

 سمًٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط يٌٞمع أطمدمه٤م واطمدة، سمْم٤مقم٦م ذم شم٤مضمريـ: ضمداً  سمًٞمط ُمث٤مل أن 

 أيُّ  قمٚمٞمف سمٞمزيد اًمت٘مًٞمط ًمٙمـ واطمد، اًمٜم٘مد سمًٕمر ضم٤مره ضم٤مره، سمف يٌٞمع اًمذي اًمٜم٘مد،

 ظمٚم٘م٤ًم؟ أطمًـ اًمرضمٚملم

 -أرظمص يٌٞمع اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء: اًمًٜم٦م ذم اًمتقوٞمح أن اٟمٔمر ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 يم٠منؽ درمهلم أىمرو٧م أن٧م ًمق: يٕمٜملش سمدرهؿ يمّمدىم٦م درمهلم ىمرض أن» اًمّمحٞمح٦م

 -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ًمقضمف صدىم٦م درهؿ قمـ ظمرضم٧م

 شمّمدىم٧م يم٠منؽ اهلل، ًمقضمف ديٜم٤مر ُم٤مئدة أىمرو٧م أن٧م: اًمرىمؿ أن و٤مقمػ 

 -وهٙمذا ُم٤مئ٦م ًمؽ يم٠من ُم٤مئتلم أىمرو٧م ديٜم٤مًرا، سمخٛمًلم

 اًمت٘مًٞمط، سمٞمع ذم يزيدون ٓ اًمقاطمد، سمًٕمر يٌٞمٕمقن أهنؿ ًمق! أن اًمتج٤مر اٟمٔمر 

 -يقم يمؾ ًمدهيؿ شمتقومر صدىم٤مت ُمـ ويمؿ يمؿ

 اشم٤ٌمقمف سم٥ًٌم هن٤مراً  ًمٞمالً  اًمّمدىم٤مت يرسمح اًمذي اًمت٤مضمر هذا أن! قمج٥م وُمـ

 ٓ؟ أو اًمرأي هبذا شمقاوم٘مٜمل اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أيمثر يرسمح أجْم٤مً  هذا اًمنمقمل، ًمٚمحٙمؿ

 أيُّ  ُمث٤مًٓ، ًمؽ رضسم٧م اًمذي ه٤مذيـ اًمت٤مضمريـ أن: ؾمتقاوم٘مٜمل ىمٚمٞمؾ سمٕمد سمٕمد، ًمٞمس

 أيمثر؟ زسم٤مئٜمف ؾمٞمٙمقن آصمٜملم ه١مٓء ُمـ شم٤مضمر

 -إرظمص أيمٞمد :ُمداظمٚم٦م

َّم :اًمِمٞمخ  أيمثر؟ رسمحف يٙمقن وم٠مهيُّ

 ٓ ُم٤م إمم سم٤مٕىم٤ًمط يٌٞمع سم٘مك إذا: يٕمٜمل اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ قمٚم٦م هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مًمديـ اًمٜم٤مس يمؾ يزود ئمؾ إُمٙم٤مٟمٞم٦م قمٜمده يٙمقن قمٜمدُم٤م هن٤مي٦م،
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 يرسمح؟ أن يريد ٓ هق سم٤مًمديـ، اًمٜم٤مس يمؾ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 -يرسمح :ُمداظمٚم٦م

 حيٞم٤م؟ أو يٛمقت اًمرسمح هذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -- ئمؾ أضمؾ ُمـ يمٌػمة إُمٙم٤مٟمٞم٤مت قمٜمده يٙمقن ًمٙمـ يٛمقت ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -اإلُمٙم٤من ىمدر قمغم :اًمِمٞمخ

 -هذه :ُمداظمٚم٦م

 قمنميـ ُمثالً  قمٛمره سم٤مًمتج٤مرة يِمتٖمؾ يٌدأ اًمرضمؾ أن اإلُمٙم٤من، ىمدر قمغم :اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أو صح طم٥ًم، قمغم وقمنميـ مخ٦ًم-- قمنم مخ٦ًم-- ؾمٜم٦م

٤ًٌم، شمالطمظ أن٧م! ـمٞم٥م   اجل٤مٟم٥م شُمالطمظ ٓ ًمٙمـ حمٚمٝم٤م، ذم ُمالطمٔم٦م وهذه ضم٤مٟم

 -اًمٌٕمٞمد اعمدى ُمع رسمحف وؾمٞمٙمثر زسم٤مئٜمف، ؾمٞمٙمثر واطمد سمًٕمر يٌٞمع اًمذي هذا أن: اًمث٤مين

 اًمٜمٗمس ُمـ واًمٓمٛمع اجلِمع ورومع وأن٤مة صؼم إمم حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م أن إُمر ذم ُم٤م يمؾ 

٤مرة  سمحًث٤م ٟمٌح٨م ٟمحـ إؾمالُمل؟ ضمقاب هق ذيمرشمف اًمذي اجلقاب هؾ صمؿ سم٤مًمًقء، إَُمَّ

 -إؾمالُمًٞم٤م

 -ُم٤مدي٦م ٟم٤مطمٞم٦م ٟمٌح٨م ٟمٌح٨م قمٜمدُم٤م ٟمحـ ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمذي أو أيمثر يرسمح هذا ُمٙمِمقف، رسم٤م اعمرايب: يٕمٜمل اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م :اًمِمٞمخ

 !اًمنمقمٞم٦م؟ اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اشمريمٜم٤م اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ويدور؟ يٚمػ

 -واطمد آصمٜملم :ُمداظمٚم٦م

 واطمد؟ اصمٜملم يمٞمػ ٓ، :اًمِمٞمخ

 --- وذاك، هذه سم٤مًمٓمري٘م٦م يرسمح هذا :ُمداظمٚم٦م

 ومخ٦ًم، ُم٤مئ٦م ي٠مظمذ ُم٤مئ٦م يدومع اح٤مل ُيْٕمٓمِل اًمذي واطمدة، سمٜم٦ًٌم ًمٞمس ٓ، :اًمِمٞمخ

 أؾم٤مس أي قمغم إورسمٞم٦م اًمٌٜمقك ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م دم٤مرات وذم ُمراسمح٤مت ذم يدظمؾ وٓ
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 اًمٌٜمقك يمؾ ُمـ أهمٜمك وهل اعمٙمِمقف؟ اعمحرم اًمرسم٤م أؾم٤مس قمغم أخٞمس ىم٤مُم٧م؟

ٚمؽ أن إٓ هٜم٤م ُمـ ُأريد ٓ أن٤م ًمٙمـ ؿمؽ، سمال إظمرى  ٟمحـ رء هٜم٤م: وهل ٟم٘مٓم٦م ُأوصر

 اًمٌمء؟ هبذا اإليَّمن ذم ـمٌٕم٤مً  ُمٕمٜم٤م شمِمؽمك اًمؼميم٦م، اؾمٛمف اإلؾمالم، ذم قمٜمدٟم٤م

 -ٟمٕمؿ ـمٌٕم٤مً  :ُمداظمٚم٦م

 ؾمٛمٕمتف اًمٙمالم هذا هؾش ىِمّٚم٦م إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم: »ي٘مقل طمدي٨م هٜم٤مك! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

رت ؾمٛمٕمتف يمٜم٧م وإذا ُم٤م، يقُم٤مً   ش-ىمٚم٦م إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم: »ضمداً  ُمٕم٘مقًٓ  ووضمدشمف ومٞمف وَمٙمَّ

 ًمٓمٞمػ ي٤م ؾمح٧م اعمرايب ُم٤مل أن ُمٕمروف اًمٕم٤معملم، رب ُمـ هذا إيَّمٟمٞم٤مت :ُمداظمٚم٦م

 -واحلرام احلالل---  ُم٤مًمف، يذه٥م

 -ضمٞمد :اًمِمٞمخ

 زسم٤مئٜمف يٙمقن أهيَّم اًمت٤مضمريـ هذيـ إن: اًم٤ًمسمؼ ؾم١مازم قمـ ضمقاسم٤مً  شم٘مقل شم٠ميت قمٜمدُم٤م أن٧م: إذاً  

ول اًمت٤مضمر أن ؿمؽ ٓ: ىمٚم٧م أيمثر، ورسمحف أيمثر ٞمع اًمذي ٕا ٞمط سمٞمع ٌي  اًمٜم٘مد ؾمٕمر سمٜمٗمس اًمت٘م

ٞمقًم٦م شمٚمؽ ًمٙمـ ذاك، ُمثؾ ؾمٞمقًمف ُمٕمف ًمٞمس هذا ًمٙمـ أيمثر، ٞم٧م اًًم  رسم٤م، ُمـ أت٧م أهن٤م أن٧م ًٟم

ظمرى اًمًٞمقًم٦م هذه وأن ىمؾ، إمم قم٤مىمٌتٝم٤م وأن  ؾمٞمْمع هذه اسمتداًء، ٟمٔمرك ذم ىمٚمٞمٚم٦م هل اًمتل ٕا

٤من يٛمٙمـ ٓ اًمؼميم٦م وهذه اًمؼميم٦م، ومٞمٝم٤م وضمؾ قمز اهلل نم اإلًٟم  يمٞمػ يٕمرف أنف اعمخٚمقق اًٌم

ُمثٚم٦م سمٕمض ييسمقن اًمٜم٤مس سمٕمض أن ممٙمـ وًمٙمـ شمٙمقن، ن وأن٧م يمقاىمع، وحيٙمقهن٤م ٕا  ٔا

 قم٤مىم٦ٌم: »اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م ُمّمداىم٤مً  وم٘مر، إمم هن٤ميتٝمؿ يم٤مٟم٧م اعمراسملم سمٕمض أن ذيمرت أنؽ يٙمٗمٞمٜم٤م

 ش-ىمؾ إمم اًمرسم٤م

٥م اًمذي اح٤مل: اًمٞمقم ٟمِم٤مهده مم٤م أن ٟمٕمرف ٟمحـ ًمٙمـ  ًِ  احلرام ـمريؼ ُمـ ُيْٙم

 -احلرام ـمريؼ سمٜمٗمس يذه٥م

 هق واح٤مل اًمّمح٦م، ذم وأرض اٟمتِم٤مراً  وأيمثر وؾمٞمٚم٦م أومًد أىمقل؟ ُم٤مذا: يٕمٜمل ظمذ

 صحٞمح؟ اًمدظم٤من،

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 ٕنف اح٤مل؟ ُمـ اًمؼميم٦م شُمذه٥م اًمتل اًمٓمرق ُمـ أخٞمس اًمدظم٤من هذا! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 --وصحتف ٟمٗمًف يي

 -وم٤مئدة أي سمدون :ُمداظمٚم٦م

 اخلٛمر ذب همػم وٟمِم٤مهده، اًمٞمقم ي٘مع مم٤م ُمث٤مل هذا وم٤مئدة، أّي  سمدون :اًمِمٞمخ

 -آظمره وإمم ؿمٙمؾ ًم٤ٌمس يقم ويمؾ اعمقو٤مت، ُمالطم٘م٦م وهمػم

 مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ىمؾ، إمم اًمرسم٤م قم٤مىم٦ٌم أن شُمـَحّ٘مؼ اًمتل هل اًمُٓمُرق هذه يمؾ 

 اًمدراهؿ ُمئ٤مت ي٤ًموي درمهف ومٞمٙمقن ُمٙمًٌف، ذم وضمؾ قمز اهلل يت٘مل اعمًٚمؿ قمٜمدُم٤م

 -اًمرسمقي٦م

 اًمٙمٗم٤مر ُمٕم٤مُمٚم٦م اح٤مدي٦م ُمٕم٤مُمالهتؿ ذم يتٕم٤مُمٚمقن أهنؿ هق: اًمٞمقم اعمًٚمٛملم ُمِمٙمٚم٦م

 وم٠مصٌحقا  وٟمدر، ىمؾ ُم٤م إٓ اًمّتج٤مر ىمٚمقب ُمـ اًمرمح٦م ارشمٗمٕم٧م وًمذًمؽ مت٤مُم٤ًم:

 -سم٤مح٤مدة شمٕمٚم٘مٝمؿ طمٞم٨م ُمـ يم٤مٕوروسمٞملم

 يم٤من وإٓ اجلِمع، هذه آصم٤مر ُمـ أثر هق اًمٌٞمٕمتلم سملم-- اًمًٌٌلم سملم واًمتٗمريؼ 

 -اًمزسم٤مئـ يٙمثر ُم٘م٤مسمٚمف طمتك اًم٘مٚمٞمؾ، اًمرسمح يرسمح أن اعمًٚمؿ اًمت٤مضمر يٙمٗمل

 أصٌحٜم٤م ٟمحـ اإليَّمن هذا ًمٙمـ اًمؼميم٦م، ُم٤مًمف قمغم وضمؾ قمز رسمٜم٤م يٓمرح: وظمت٤مُم٤مً  

 إمم سمح٤مضم٦م اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن ًمذًمؽ مت٤مُم٤ًم، اًمٙمٗم٤مر يم٤مٕوروسمٞملم قمٜمف ٟمٙمقن ُم٤م أبٕمد أن

 -ىمٚمقهبؿ ذم اإليَّمن إي٘م٤مظ

ٔي٦م ُمذيمراً  أىمقل وظمت٤مُم٤مً  ٤مسم٘م٦م، سم٤م ُمثٚم٦م ًمٌٕمض ورضسم٤مً  اًًم : شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يتٕمٚمؼ مم٤م ٕا

ـْ ﴿ َ  يَتَِّؼ  َوَُم ـْ  َويَْرُزىمْفُ * خَمَْرضًم٤م ًمَفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ن[ 7، 2:اًمٓمالق﴾ ]حَيَْت  ُم٤م ىمٌؾ ٔا

ُمثٚم٦م سمٌٕمض آيت ٜم٦م، ُمـ ٕا ٔي٦م هذه ظمت٤مم اًم ـْ  َويَْرُزىمْفُ : ﴿ا ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ
[ 7:اًمٓمالق﴾ ]حَيْتَ

ٜمقك أصح٤مب ي١مُمـ هؾ ٔي٦م؟ هذه سمخت٤مم اًم  ا

 -ٓ :ُمداظمٚم٦م

 ُمع يِمؽميمقن ومٝمؿ أورويب، ُم٤مدي شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ٕن اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -أي٦م هبذه إيَّمهنؿ قمدم ذم إورسمٞملم
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 قمٛمٚمٞم٤ًم، هب٤م ي١مُمٜمقن ٓ ًمٙمـ يمٗمروا، أنٙمروه٤م وإذا ُمًٚمٛملم، ٕهنؿ هب٤م ي١مُمٜمقن هؿ 

 -قمٛمٚمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ـمٌٕم٤مً  يم٤من وؾم١مازم! يمٞمػ اٟمٔمر

ٞم٧م وًمق اًمٌٜمقك ذم اعمٕم٤مُمالت هذه سمٛمثؾ يتٕم٤مُمٚمقن أن اًمذيـ   سم٤مًمٌٜمقك ؾُمٛمر

 -اإلؾمالُمٞم٦م

 ًمٜمًٛمع، اًمقىم٧م يتًع أنف اعمٗمروض ويم٤من أظمرى، ُمٕم٤مُمالت هٜم٤مك يٙمقن ىمد 

 -ُمثالً  ُمنموقم٦م شمٙمقن ُمٕم٤مُمٚم٦م ٟمرى ًمٕمٚمٜم٤م

 اصمٜملم طمديثلم ومٞمٝم٤م ذيمرٟم٤م اًمتل اًمرسمقي٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه سمٛمثؾ يتٕم٤مُمٚمقن اًمذيـ ًمٙمـ 

 -ًمف صدرٟم٤م وضمؾ قمز اهلل ذح سمَّم وقَمٚمَّ٘مٜم٤م

 ٓومت٤مت هب٤م، اجلُُدر يزيٜمقن يم٤مٟمقا  وإن أي٦م، هبذه ي١مُمٜمقن ٓ قمٛمٚمٞم٤مً  ه١مٓء

ـْ : ﴿قمٚمٞمٝم٤م ُمٙمتقب َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ حَيَْت

 [-7، 2:اًمٓمالق]

 أن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء: اعمًجد ذم اًمّمالة شمدريمقا  طمتك واطمد، ُمث٤مل

 اًمًَّمء ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمع إذ إرض، ُمـ ومالة ذم يٛمٌم هق سمٞمٜمَّم ىمٌٚمٜم٤م يم٤من ومٞمٛمـ رضمالً 

 ُمـ صقشًم٤م يًٛمع ًمٚمٕم٤مدة ظم٤مرق أُمر هذا ـمٌٕم٤مً ش ومالن أرض اؾمؼ: ًمٚمًح٤مب ي٘مقل

 اًمرضمؾ ومٛمِمك ومالن، سمـ ومالن أرض ؾمح٤مب ي٤م اؾمؼ: اًمٌنم يمّمقت صقت-- اًمًَّمء

 أـَمؾَّ -- طمدي٘م٦م قمغم اعمٓمر ُمـ ُمِمحقٟمف ُيْٗمِرغ اًمًح٤مب وضمد طمتك اًمًح٤مب، ُمع

 رضمالً  وضمده ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف ومرد قمٚمٞمف ؾَمٚمَّؿ-- ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ رضمالً  ومٞمٝم٤م وضمد قمٚمٞمٝم٤م

 ومالن أرض اؾمؼ: ي٘مقل اًمًح٤مب ُمـ صقشم٤مً  ؾمٛمع أنف ًمف ومذيمر طم٤مًمف، قمـ وم٠ًمخف همري٤ٌمً 

 ذاك؟ ومٌؿ اعم٘مّمقد أن٧م ومٕمروم٧م إًمٞمؽ، وصٚم٧م طمتك اًمًح٤مب ُمع ومنت

 ًمٙمـ أدري، ٓ أن٤م واهلل: ىم٤مل اًمّم٤محللم، ؿم٠من وهذا اًمرضمؾ ىم٤مل: اًمِم٤مهد هٜم٤م 

: أثالث صمالصم٦م طمّمٞمده٤م وم٠مضمٕمؾ وأطمّمده٤م، وأظمدُمٝم٤م وم٠مزرقمٝم٤م إرض هذه قمٜمدي

 سمف أتّمدق: اًمث٤مًم٨م واًمثٚم٨م وأهكم، ًمٜمٗمز سمف أتَـَٛمّقل وصمٚم٨م إرض، إمم ُأقمٞمده صمٚم٨م

 -واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء قمغم
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 -اإلهلٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م هذه سمف اؾمتح٘م٘م٧م اًمذي هق هذا: ىم٤مل 

ن  ًمٚمٙمقن: اإلهلل اًمتًخػم هذا ُمثؾ قمـ مت٤مُم٤مً  ظم٤مًمٞم٦م ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمتج٤مر أذه٤من: ٔا

 -اًمنميٕم٦م ذم يتٗم٘مف: أوًٓ  أن ُمًٚمؿ، يمؾ أنّمح أن٤م هلذا وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك ًمرسمف اعمت٘مل ًمٞمخدم

ء: اًمٌٞمع ذم وم٘مٞمٝم٤مً  يٙمقن أن يت٤مضمر أن أراد وإذا   هذا ذم اًمٗم٘مف هذا ٕن واًمنما

 اًمٕمٚمقم سمٕمض ًمٙمـ يمٗم٤مي٦م، ومرض قم٤مُم٦م سمّمقرة اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ٕن قملم: ومرض اًمٜمقع

 -قمٞمٜمٞم٦م ومروًو٤م شُمّمٌح

 إذا ًمٙمـ اًمزيم٤مة، أطمٙم٤مم يٕمرف أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ ُم٤مل، قمٜمده ًمٞمس وم٘مػم ُمثالً  رضمؾ 

 -اًمزيم٤مة أطمٙم٤مم يٕمرف أن قمٚمٞمف وضم٥م همٜمٞم٤مً  ص٤مر

 يتٕمٚمؿ أن قملم، ومرض ص٤مر احل٩م قمٚمٞمف وضم٥م إذا ًمٙمـ احل٩م، قمٚمٞمف جي٥م ٓ وم٘مػم

 -وهٙمذا حي٩م يمٞمػ

 سم٤مًمٌٞمع اعمتٕمٚم٘م٦م إطمٙم٤مم يتٕمٚمؿ أن قمٚمٞمف يت٤مضمر، أن يريد طمٞمٜمَّم اًمرضمؾ يمذًمؽ 

ء:  -وضمؾ قمز اهلل طمرم مم٤م سمٞمع ذم ي٘مع أن ظمِمٞم٦م واًمنما

 سمدأت قمٜمدُم٤م صمؿ إظمرى، يم٤مًمٌٜمقك ىم٤مُم٧م ُم٤م أول ىم٤مُم٧م اإلؾمالُمٞم٦م واًمٌٜمقك

 اًمٌٜمقك ذم اعمدراء اعمِمٝمقريـ أصٌح وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م، إطمٙم٤مم سمٌٕمض شمٓم٤مًم٥م اًمٜم٤مس

 ُمـ – أيمتٛمؽ ٓ وأن٤م , ومٞمجدون اعم٤ًمئؾ سمٕمض قمـ يًتٗمتقا  أو يًتٜمٌٓمقا  حي٤موًمقا 

 -ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل اهلل سم٘م٤مل وًمٞمس اًمرضم٤مل، سمآراء يٗمتٞمٝمؿ

 ومٞمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم أن ُمثالً  شمٕمرف أن٧م: أي اخلٓم٠م، يٙمٛمـ وهٜم٤م 

 هذه صح٧م: ي٘مقل ُمذه٥م صالة إٟم٤ًمن  يّمكم: اًمّمالة ذم ُمثالً  اًمٗم٘مٝم٤مء، سملم ظمالف

 هبذه ظمٚمٗمٞم٦م: ي٘م٤مل يمَّم ـمٌٕم٤مً  قمٜمدك يقضمد , صح٧م، ُم٤م: ي٘مقل وُمذه٥م اًمّمالة

 -, اعمٕم٤مين

 صح،: ي٘مقل واًمث٤مين يّمح، مل ووقؤه ٓ،: ي٘مقل ؿمخص شمقو٠م، وؿمخص

 -آظمتالف هذا ُمثؾ اعمٕم٤مُمالت ذم يقضمد يمذًمؽ وهٙمذا،
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 سمٞمٜمل ٟم٘م٤مش وضمرى هٜم٤م، اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُم١مؾمز أطمد ُمع اشمّمٚم٧م يمٜم٧م وأن٤م 

ـل ىمقل ذم ويـ ي٠مظمذ اًمرظمص، يٚمت٘مط أنف ومٕمروم٧م ـمقيؾ، وسمٞمٜمف  اعمٕم٤مُمالت ُيَٛمِمر

 -اًمنمع قمـ ُمٜمحرف ُمٜمٓمؼ هٜم٤مك ٕنف يتٌٜم٤مه٤م: هق اًمرسمقي٦م

 اهلل يمت٤مب يتٌع أن اعمًٚمؿ ذم اعمٗمروض سمٞمٜمَّم ؾم٤مح٤ًم، اهلل ًم٘مل قم٤مح٤مً  ىمٚمد ُمـ: ي٘مقل 

 -ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م

 ُٟمريد ًمٙمٜمٜم٤م واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب قم٤مح٤مً  يٙمقن أن ُمًٚمؿ يمؾ ُمـ ُٟمريد ٓ ٟمحـ ـمٌٕم٤ًم،

 أن يريد ُم٠ًمخ٦م أي ذم اهلل، رؾمقل وطمٙمؿ اهلل طمٙمؿ ويٕمرف ي٠ًمل أن ُمًٚمؿ يمؾ ُمـ

 -هب٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك هلل يتٕمٌد

ٝم٧م قمٜمدُم٤م ًمٙمـ إـمالىم٤ًم، اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف قمغم شم٘مؿ مل ىم٤مُم٧م قمٜمدُم٤م اًمٌٜمقك  شَمَقضمَّ

، أصٌحقا  قمٚمٞمٝمؿ واًمٓمٚم٤ٌمت اإلحل٤مطم٤مت  سمٕمض ُمـ إضمقسم٦م سمٕمض ومٞم٠مظمذون ي٠ًمخقا

 ُمـ اعمًت٘مك اًمٗم٘مف قمغم شَمُ٘مؿ مل أراء هذه ٕن ًمٚمنميٕم٦م: خم٤مًمٗم٦مٌ  شمقؾمٕم٦م ومٞمٝم٤م اًمتل أراء

 يمثػمٍ  ُمـ ؾمٛمٕمتف ُم٤م وهذا اًمٜم٤مس، ُمّم٤مًمح شمًٚمٞمؽ قمغم ىم٤مُم٧م وإٟمَّم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب

 -هبؿ اضمتٛمٕمٜم٤م

 ومٞمٝم٤م ًمٜمٜمٔمر إظمرى: اعمٕم٤مُمالت سمٕمض ٟمًٛمع آظمر ًم٘م٤مء ذم اهلل ؿم٤مء إن وًمٕمٚمٜم٤م

 ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ حتًلم قمغم اعمًٚمٛملم ي٤ًمقمد مم٤م هل هؾ وٟمتٌلم أجْم٤ًم، اًمنمع سمٛمٜمٔم٤مر

 -ُمٗم٤مصٚمتٝمؿ أو سم٤مًمٌٜمقك

 -اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر وهبذا

 (  00:  02: 11. 771. واًمٜمقر اهلدى) 

 (  00:  11: 12. 771. واًمٜمقر اهلدى)

 افبـقك خالل مـ افتزع حؽؿ

 قمغم اًمٌٜمؽ ذم طم٤ًمسم٤مت ومتح٧م اعمٍمي٦م اًمًٗم٤مرة ًمٚمتؼمقم٤مت، سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م ٟمحق اًمقاضم٥م ومَّم اًمتؼمقم٤مت، أؾم٤مس  ؟--- اعمٍميلم إظمقا
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 وهق أٓ احلرام، سمٓمريؼ ًمٞمس ًمٙمـ اعمٚمٝمقف، إهم٤مصم٦م ؿمؽ سمال هق اًمقاضم٥م :اًمِمٞمخ

 ومٝمٛمتٜمل؟ ًمٕمٚمؽ اًمٌٜمقك،

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -همػمه رء قمٜمدك! ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 --ًمأله ٟمقومر يٕمٜمل ٟمتؼمع ٓ يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 يتؼمع أن يريد اًمذي: يٕمٜمل-- اعم٤ٌمًمغ هذه ُٟمَقومرر ٟمحـ ٟمحقٟم٤م اًمقاضم٥م :ُمداظمٚم٦م

 -اعمتيرة ًمأله ٟمقومر

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -هٙمذا أو اًمٌٜمؽ ذم رء يتؼمع ٓ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 (  00:  18: 02. 779. واًمٜمقر اهلدى) 

 إػ أوروبا دم ادسؾؿ جثة فـؼؾ افربقي بافبـؽ آشتعاكة حؽؿ

 مسؾؿ بؾد

 سمٙمرة سمٕمد ؾمٜم٤ًمومر ٕنٜم٤م أوروسم٤م: ذم ًمألُمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م قمٜمدٟم٤م :اًم٤ًمئؾ

 هقًمٜمدا ذم اعمًٚمؿ ُم٤مت إذا اعمٞم٧م اًمٗمرص٦م، هذه ٟمٖمتٜمؿ أن وُٟمريد اهلل، ؿم٤مء إن ؾمٜمرضمع

 ظم٤مص٦م ُم٘م٤مسمر ذم ُيْ٘مؼَم  ىمد اًمٕمٛمقم وضمف قمغم أوروسم٤م وذم اخلّمقص وضمف قمغم: يٕمٜمل

ة وًمٙمـ سم٤معمًٚمٛملم، ٌَش صمؿ حمددة، ُم١مىمت٦م ًمِـُٛمدَّ ٟمٜم٤م سمٕمض ي٘مقل اًم٘مٌقر، هذه شُمٜمْ  ويمَّم إظمقا

 اعمخّمّم٦م اعم٘م٤مسمر ذم اعمًٚمؿ ُدوِمـ وم٢مذا سمٚمد، إمم سمٚمد ُمـ اجلث٦م ٟم٘مؾ جيقز ٓ ُمٕمٚمقم، هق

 يٕم٤مدل ُم٤م يٕمٜمل ظمٚم٦م، آٓف قمنمة سمٛم٘مدار شمٙم٤مًمٞمػ إمم حيت٤مج ذًمؽ وم٢من هقًمٜمدا، ذم هلؿ

 -أردين ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م شم٘مري٤ٌمً 
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 دومٜمف؟ :اًمِمٞمخ

 -دومٜمف :اًم٤ًمئؾ

 -هقًمٜمدا يٛمقت أن سمٕمد ٟم٘مٚمف ٟم٘مٚمف؟ أم دومٜمف :اًمِمٞمخ

 أرًو٤م ويِمؽمي هقًمٜمدا ذم ُيْدومـ أن إُم٤م: أُمريـ سملم هق ُيدومـ ُم٤م ىمٌؾ ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 أو اًمٕمٛمؾ قمـ قم٤مـمؾ إُم٤م ًمٙمقٟمف يًتٓمٞمع ٓ هق وًمٙمـ ُيٜمْ٘مؾ، أن وإُم٤م ُم١مىمت٦م، عمدة

 ُمـ ىمًًٓم٤م ُمثالً  يدومع رسمقي٦م ـمٌٕم٤مً  سمٜمقك ومٝمٜم٤مك ذًمؽ، قمغم ي٤ًمقمده ٓ راشمٌف ًمٙمـ يٕمٛمؾ،

 هذه ُمـ خمرج ُمـ ومٝمؾ قم٤مئٚمتف أومراد يمؾ وسمٜم٘مؾ سمٜم٘مٚمف يتٙمٗمٚمقن وهؿ ؾمٜم٦م يمؾ اح٤مل

 اًم٘مْمٞم٦م؟

 سمٚمد ذم ُم٤مت ُم٤مت إذا طمتك اًمٙمٗمر، سمالد ُمـ اهلرب وهق ُمقضمقد اعمخرج :اًمِمٞمخ

 -هٜم٤مك ودومـ إؾمالُمٞم٦م

 هذا ُمّمػم سم٠من اعمًٚمٛمقن يٕمٚمؿ ىمٌقر ذم اعمقشمك دومـ قمـ آقمتذار جيقز وٓ 

روه أن ُيَٙمٚمرٗمٝمؿ سم٠منف قمذراً  ًمٞمس ومٝمذا وٓسمد، اًمٜمٌش هق اًمدومـ ٗمر ًَ  اًمٙمٗمر سمٚمد ُمـ ُمٞمت٤مً  ُي

 -قمذراً  هذا ًمٞمس ومٞمف، ُيدومـ إؾمالُمل سمٚمد أىمرب إمم

 يرى ٓ أن يريد اًمذي: اًمًقري اًمٕم٤مُمل اعمثؾ ىمٚمٜم٤م وىمري٤ٌمً  ٟم٘مقل، يمَّم وًمذًمؽ 

 -أطمٞم٤مء همػم أُمقات هؿ واًمٙمٗم٤مر اًم٘مٌقر، سملم يٜم٤مم ومال ُُمْٙمِرسم٦م ُمٜم٤مُم٤مت

ٟمٞمٝمؿ، سملم اعمًٚمؿ يٕمٞمش أن جيقز ومال وًمذًمؽ   ُمـ سمٌمء شمٙمٚمٛمٜم٤م أفمـ يمَّم فمٝمرا

 -احل٤مرث أيب دار ذم اًمتٗمّمٞمؾ

وا أن: اًمقاضم٥م وهق إول ؾمٌٞمٚملم، أطمد  إٓ هٜم٤م خمرج ومال وًمذًمؽ   اهلل إمم َيِٗمرُّ

ٌر٘مقا  أن اؾمتٓم٤مقمقا  إذا إٓ اإلؾمالم، سمالد إمم اًمٙمٗمر سمالد ُمـ هبجرهتؿ  إىمؾ قمغم ُيَٓم

 قمغم اإلؾمالُمٞم٦م اًمدي٤مر ذم يٓمٌ٘مقه٤م أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمؿ هؿ اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م إطمٙم٤مم

 -وسُمَجره٤م قُمَجِره٤م

ٌر٘مقا  أن اًمٌالد شمٚمؽ ذم يًتٓمٞمٕمقن يم٤مٟمقا  وم٢مذا   اًمنمط ُمع اإلؾمالُمٞم٦م إطمٙم٤مم ُيَٓم

 مج٤مقم٦م اًمٙم٤مومر اًمٌٚمد ذًمؽ ذم يقضمد يم٤من إذا احل٤مرث، أيب دار ذم ًمؽ ذيمرشمف يمٜم٧م اًمذي
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 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م وسمؽمسمٞمتٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ ُيـِحٞمٓمقا  أن سم٢مُمٙم٤مهنؿ واًمٗمْمؾ، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

 -اًمٌٚمد ذًمؽ ذم اعم٘مٞمٛم٦م

 اًمٙمٗمر، سمالد ذم إىم٤مُمتٝمؿ ذم يًتٛمروا أن جيقز ىمٌٚمف، واًمذي إظمػم اًمنمط ومٌٝمذا 

 اًمٙمٗم٤مر، ُم٘م٤مسمر قمـ ُمتٛمٞمزة ُم٘م٤مسمر هلؿ يٙمقن أن إول اًمنمط ذم يدظمؾ أنف ًمؽ وووح

 هذا حمدود، أُمد إمم وًمٙمـ آؾمتئج٤مر، ـمري٘م٦م قمغم أن٧م شم٘مقل يمَّم ُمتٛمٞمزة يم٤مٟم٧م وإذا

 -سمدداً  ويذه٥م اعمٞم٧م ىمؼم هيدر أن أو اًمتٜمٌٞمش، ىمٚم٧م يمَّم ٓزُمف

 شمٚمؽ  إمم سم٤مًمًٗمر اسمتٚمقا  اًمذي ًمٚمٛمًٚمٛملم ضم٤مز يمٚمٝم٤م، اًمنموط هذه حت٘م٘م٧م وم٢مذا 

 اجلقاب؟ واوح اهلرب، اهلرب وإٓ ومٞمٝم٤م، ُم٘مٞمٛملم ئمٚمقا  أن اًمٌالد

ع اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء :اًم٤ًمئؾ  أن وُٟمريد اعمٞم٧م، ُم٤مت إذا ومٝمٜم٤مك اعمٞم٧م، سمدومـ اإلها

ئر، أو اعمٖمرب ُمثالً  سمٚمده، إمم ٟمٜم٘مٚمف  أج٤مم أرسمٕم٦م اًمثالضم٦م ذم قمٜمدهؿ يٌ٘مك أن ٓسمد اجلزا

 ؟--يٜم٤مذم هذا ومٝمؾ ذًمؽ، همػم إمم ويمذا ويمذا اًمًٗمر إلضمراء ٟمٔمراً  أج٤مم مخ٦ًم

 -اًمٙمٗمر سمٚمد ذم اإلىم٤مُم٦م ُمـ آصم٤مر هل أُمقر هذه يمؾ :اًمِمٞمخ

 آؾمتٞمٓم٤من جيقز ومال وإٓ إؾمالُمٞم٦م، ُم٘مؼمة هٜم٤مك يٙمقن أن ٟمِمؽمط ٟمحـ وًمذًمؽ 

 -آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م اًمذي اًمنمط حت٘مؼ وًمق هب٤م

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل اعمًٚمٛملم سمٛم٘م٤مسمر ُمرّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وًم٘مد 

ٟمٜم٤م ًم٘مل ًم٘مد: احلدي٨م هبذا قمٝمد سمٕمٞمد ٕين ُمٕمٜم٤مه ُم٤م واًمًالم اًمّمالة  ظمػماً  هذا إظمقا

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم أوش يمثػم ظمػم وم٤مهتؿ ًم٘مد: »طم٘مٝمؿ ذم وم٘م٤مل اعمنميملم سمٛم٘م٤مسمر ُمر صمؿ يمثػماً،

 -واًمًالم اًمّمالة

 هق يمَّم اًمٙم٤مومريـ، وُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر سملم اًمٗمّمؾ احلدي٨م هذا ُمـ واًمٖمرض 

 -اًمٙم٤مومريـ وؾمٙمـ اعمًٚمٛملم ؾمٙمـ سملم آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر حم٤مرضشمٜم٤م ذم مت٤مُم٤مً  اًمِم٠من

طم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمـ شمذيمر ًمٕمٚمؽ   ٓ واعمنمك اعمًٚمؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ٕا

 شمٙمقن ٓ أو اعمًٚمٛملم، ُم٤ًميمـ ُمـ ىمري٦ٌم اعمنميملم ُم٤ًميمـ يٙمقن ٓ: أيش ٟم٤مرمه٤م شمؽماءى
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٤ميمـ ُمـ ىمري٦ٌم اعمًٚمٛملم ُم٤ًميمـ  ُم٤ًميمـ ذم اعمًٚمٛملم ُم٤ًميمـ يم٤مٟم٧م إذا سم٤مًمؽ ومَّم اعمنميملم، ُم

 -ضمداً  ظمٓمػم هذا- ُمٚمٞمط ظمٚمٞمط: اًمٕم٤مُمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ي٘مقًمقن ويمَّم اًمٙم٤مومريـ،

 وهل هبؿ ظم٤مص٦م ُم٤ًميمـ هلؿ يٙمقن أن جي٥م اعمًٚمٛملم، ُمقشمك ذم اًمِم٠من يمذًمؽ 

 -اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مٌقر

 هل٤م يتٜمٌف ٓ ىمد ذقمٞم٦م، أطمٙم٤مم ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م اًمتٗمريؼ هذا ٟمت٤مئ٩م وُمـ

 طمٞم٨م ُمـ مت٤مُم٤ًم، يم٤مٕضم٤مٟم٥م ص٤مروا أيمثرهؿ وأن ؾمٞمَّم ٓ اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمثػم

ر ُم٤م وسمٙمؾ واعمقشمك اعمقت دم٤مه ُمقىمٗمٝمؿ  -اعمقشمك أو سم٤معمقت ُيَذيمر

 دمد أن ضمداً  ٟم٤مدر سمؾ اًم٘مٌقر، زي٤مرة ي٘مّمد اًمٞمقم ُمًٚمَّمً  شمرى أن ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر 

ٚمرؿ اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ُمـ سمٛم٘مؼمة اخل٤مـمر قمؼم ُمر إذا ُمًٚمَّمً  ًَ : اعمنموع اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ وَمُٞم

 ٓطم٘مقن، سمٙمؿ اهلل ؿم٤مء إن وإٟم٤م واعمًٚمٛملم، اعم١مُمٜملم ُمـ اًمدي٤مر أهؾ قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم»

 ش-اًمٕم٤مومٞم٦م وًمٙمؿ ًمٜم٤م اهلل ٟم٠ًمل شمٌع، ًمٙمؿ وٟمحـ ومرط، ًمٜم٤م أنتؿ

 ٓ أنؽ سم٤معمنميملم اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ظمٚمط آصم٤مر ومٛمـ هذا، يٗمٕمؾ ُمـ ضمداً  ٟم٤مدر 

 سم٤مًمذي أن٧م وٓ اعمًٚمٛملم، ُم٘م٤مسمر ًمٞم٧ًم هذا ٕن اًمقرد: هذا ُمثؾ شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع

: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمَّم اًمٙمٗم٤مر، سمٛم٘م٤مسمر اخل٤مص اًمقرد شم٘مقل أن شمًتٓمٞمع

 ش-سم٤مًمٜم٤مر ومٌنمه ُمنمك سم٘مؼم ُمررت ومحٞمثَّم»

 ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي اًمًالم هذا قمٚمٞمٝمؿ يًٚمؿ اعمًٚمٛملم سمٛم٘م٤مسمر اعمًٚمؿ ُمر إذا هذا 

يمؿ: ي٘مقل أن وم٤مًمًٜم٦م واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد سمٛم٘م٤مسمر ُمر إذا أُم٤م آٟمٗم٤ًم،  -سم٤مًمٜم٤مر ُأبنَمر

 وٓ اًمًالم هذا ي٘مقل أن يًتٓمٞمع هق ٓ اعمنميملم، ُم٘م٤مسمر ذم اعمًٚمٛمقن ُدوِمـ وم٢مذا 

 -سم٤مًمٜم٤مر ومٌنمهؿ: ىم٤مل اًمذي اإلٟمذار ذًمؽ

 -اإلؾمالم سمالد إمم سم٤مًمٗمرار إٓ أصم٤مم هذه وُمـ احآد هذه ُمـ خمٚمص ٓ وًمذًمؽ 

 سمالدهؿ؟ إمم سم٤مًمٓم٤مئرة ي٠مظمذوهؿ أم ُمقشم٤مهؿ يدومٜمقا  :اًم٤ًمئؾ

م هق :اًمِمٞمخ  آٓف أرسمٕم٦م يدومٕمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ إهنؿ: ي٘مقل ؾمٚمٗم٤ًم، قمذراً  ىَمدَّ

 -هٜم٤مك ُيدومـ أن اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ هذا ومٛمٕمٜمك دوٓر،
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 اؾمتٓم٤مع؟ وإذا :اًم٤ًمئؾ

 هٜم٤مك يدومـ ٓ ٕنف هٜم٤مك: يدومـ اؾمتٓم٤مع إذا ٟم٘مقل ُم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ وًمذًمؽ :اًمِمٞمخ

 -يٜم٘مؾ وإٟمَّم

 أّٓ  يُمٚمرف اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ ٟمريد ٟمحـ ىمٚمٜم٤م، ُم٤م هدُمٜم٤م اجلقاب هبذا أضمٌٜم٤م إن ٕنف 

 ؟قمكمّ  ومٝمٛم٧م هٜم٤مك، يًٙمٜمقا 

 دوٓر أٓف أرسمٕم٦م يدومٕمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ أيمثرهؿ  أن ,أقمٚمؿ واهلل, واًمٔم٤مهر 

 ٓ وًمٙمـ ُم٤مدة، يًتٓمٞمٕمقن وىمد إؾمالُمل، سمٚمد أىمرب إمم ُمٞمتٝمؿ ٟم٘مؾ أضمؾ ُمـ

 أن يدومٕمٝمؿ اًمذي اًم٘مقي اًمديٜمل اًمقازع قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م: يٕمٜمل ٟمٗم٤ًًم،  يًتٓمٞمٕمقن

 سمالد ُمـ ىمري٥م سمٚمد ذم اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمر ذم يدومٜمقه أضمؾ ُمـ دوٓر: آٓف أرسمٕم٦م يدومٕمقا 

وا: ﴿إول ذم ىمٚمٜم٤م يمَّم هق واعَمٜمَْجك اعَمْخَٚمص اًمٙمٗم٤مر،   إمَِم  وَمِٗمرُّ
ِ
 ﴾-اهلل

 وهل سمالدهؿ، إمم اعمًٚمٛملم أُمقات شمٜم٘مؾ أن يٛمٙمـ سمقاؾمٓم٦م وؾمٞمٚم٦م ومٞمف :اًم٤ًمئؾ

 رسمقي؟ سمٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ

ر ٓ اًمٖم٤مي٦م :اًمِمٞمخ  -اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمَّم صٝمٞمقٟمٞم٦م هيقدي٦م ىم٤مقمدة هذه اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمر

 سم٤مًمرسم٤م اًمتٕم٤مُمؾ اإلؾمالُمٞملم، اًمدقم٤مة ُمـ يمثػم قمٚمٞمٝم٤م يٛمٌم اًمٞمقم إؾمػ ُمع ًمٙمـ 

م أنف ُمٕمروف  ي٠ميمٚمف رسم٤م درهؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ويمَّم جيقز، وٓ طمرا

 اًمرسم٤م، آيمؾ ٓ أن٤م: أطمد ي٘مقًمـ وٓش زٟمٞم٦م وصمالصملم ؾم٧م ُمـ اهلل قمٜمد َأؿَمدُّ  اًمرضمؾ،

 -اًمرسم٤م آيمؾ ٓ أن٤م يمثػًما، ُمٔمٚمقم رضمؾ أن٤م: يٕمٜمل

ر ٓ ووالًم٦م ضمٝمٚمف ُمـ اعمًٙملم ًمٙمٜمف   ُمثؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم سم٠منف ُيَٗمٙمر

 ًمف شمداقمك قمْمق ُمٜمف اؿمتٙمك إذا اًمقاطمد، اجلًد يمٛمثؾ وشمرامحٝمؿ، شَمقاّدهؿ ذم اعم١مُمٜملم

 ُي١مُمـ ٓ: »أظمر احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمَّم ومٝمقش واحلٛمك سم٤مًمًٝمر اجلًد ؾم٤مئر

 ش-ًمٜمٗمًف حي٥م ُم٤م ٕظمٞمف حي٥م طمتك أطمديمؿ،

 ًمٖمػمك، اًمرسم٤م شُمْٓمِٕمؿ أنؽ طمًٌؽ اًمرسم٤م، آيمؾ ُم٤م أن٤م واهلل: ي٘مقل أن يٜمٌٖمل ومال 

 -ُمثٚمؽ ُمًٚمَّمً  اًمٖمػم هذا يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م



 712   صقر ُمتٗمرىم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٜمقك   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٚمٞمف ىمقًمف هٜم٤م ٟمتذيمر أن ومٞمج٥م ًمٜمٗمًؽ، شُمـح٥م ُم٤م اعمًٚمؿ ٕظمٞمؽ شُمـح٥م مل وم٢مذا 

 ش-اًمرسم٤موُمقيمٚمف آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة

 ٓ يمقٟمؽ اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ يمٌػمة ُمـ سمؾ اعمٕمّمٞم٦م، ُمـ شمٜمجق ُم٤م شم٠ميمؾ ُم٤م يمقٟمؽ: وم٢مذاً  

 -يم٤مومراً  يم٤من وًمق اًمرسم٤م همػمك شُم١َميّمؾ أّٓ  جي٥م صمؿ اًمرسم٤م شم٠ميمؾ أّٓ  جي٥م يٙمٗمل، ٓ شم٠ميمؾ

 اًمٙمٗمر سمالد ذم سم٤مًمًٙمـ اسمُتٚمقا  اًمذيـ ُمـ يمثػماً  أن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذا سمٛمثؾ زم ٓسمد وهٜم٤م

 -قمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مًم٥م هق وهذا ُمذهٌٞملم، يٙمقٟمقن ىمد هؿ

 اًمٌالد وهذه احلرب، سمالد ذم اًمرسم٤م يًتحٚمقن سمخ٤مص٦م احلٜمٗمل اعمذه٥م وذم 

 يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم سمٜم٤مء اًمزُم٤من، هذا ذم اعمتٗم٘مٝم٦م سمٕمض ُمـ يمثػم إًمٞمٝم٤م يذهٌقن

 ي٤ٌمح هذا اعمح٤مرسملم سمالد ذم أُم٤م اإلؾمالم، سمالد ذم حمرم هق اعمَُحّرم اًمرسم٤م أن: اعمذاه٥م

 -قمٜمدهؿ

 إذا ومٝمؿ اًمٙمٗم٤مر، ُمع اعمًٚمٛملم شمٕم٤مُمؾ ذم آزدواضمٞم٦م: اًمٞمقم ي٘م٤مل يمَّم دمد وهٜم٤م 

 اًمرسم٤م ٕيمٚمقا  طمرب، سمالد اقمتؼموه٤م طمرب سمالد يٕمتؼموه٤م أن ُمّمٚمحتٝمؿ يم٤مٟم٧م

 -جيقز ُم٤م احلرب؟ سمالد ذم اًمًٙمـ جيقز هؾ ًمٙمـ اًمرسم٤م، وُي١َميمٚمقا 

ُمقن ُيـَحٚمرٚمقن: وم٢مذاً    -أهقيتٝمؿ وقمغم يمٞمٗمٞمتٝمؿ قمغم وُيـَحرر

 جي٥م سمؾ اًمرسم٤م، أيمٚمف ُمـ سمريئ٤مً  يٙمقن أن اعمًٚمؿ يٙمٗمل ٓ أنف: أىمقل أن ُأريد هلذا 

 ُيْٓمِٕمؿ أٓ: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرسم٤م، ي٠ميمؾ ٓ أن: إومم أظمرى، صمالصم٦م ظمّم٤مل ُمـ سمريئ٤مً  يٙمقن أن

 -ُمٕمٞمٜم٤مً : أي ًمٚمرسم٤م، يم٤مشم٤ٌمً  يٙمقن أٓ: اًمث٤مًمث٦م همػمه، اًمرسم٤م

 اًمٌٜمؽ قمٚمٞمف ُمٙمتقب يم٤من وًمق اًمٌٜمؽ، ذم ُمقفمٗم٤مً  يٙمقن أٓ هذا وُمٕمٜمك 

 قمغم يِمٝمد أّٓ : وإظمػم اًمراسمع وإُمر ُمًٛمٞم٤مهت٤م، شمٕمٜمل ٓ أؾمَّمء هذه ٕن اإلؾمالُمل،

 ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ اًمرسم٤م،

 ش-وؿم٤مهديف

 (  00:  09:  72. 190.واًمٜمقر اهلدى)
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 افدوفة ـاكت إذا ما حافة دم ربقي بـؽ مـ آشتؼراض حؽؿ

 افربقية افزيادة شتدؾع افتل هل

 يٙمقن يم٠من ُمٕمٞمٜم٤ًم ىمرًو٤م يٕمٓمقهؿ يٕمٜمل اجلٞمش، ُمـ ومئ٦م قمٜمدٟم٤م هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 ؾمقاء قمٜمف، اًمدوًم٦م شمتحٛمٚمف إٟمَّم اعم٘مؽمض يتحٛمٚمف ٓ اًمرسم٤م رسم٤م، قمٚمٞمف أخػ قمنميـ

 صقرشملم، ًمف،يٕمٜمل ُيٕم٤مد صمؿ دومٕمف أنف أو اًمرسم٤م، ذًمؽ يدومع ُم٤م إٟمف اسمتداء يٕمٜمل حتٛمٚمتف

 يدومع إٟمف أظمرى صقرة أو اًمزي٤مدة، يدومع وٓ إًمػ اًمٕمنميـ يدومع أنف صقرة

 اًمزي٤مدة؟ ًمف شمرد احلٙمقُم٦م صمؿ اًمزي٤مدة، ُمع إًمػ اًمٕمنميـ

 اًمّمقرشملم؟ إطمدى سملم ُُمـَخػمَّ  هق: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل صقرة ُمتّمقر زم ذيمر اًمذي وإخ صقرة، ُمتّمقر أن٤م أصالً  هق :ُمداظمٚم٦م

 صم٤مٟمٞم٦م؟ صقرة

 -واطمد اًمقاىمع أُم٤م :اًمِمٞمخ

 احلٙمقُم٦م؟ شمتحٛمٚمف أجش يٕمٜمل اًمرسم٤م ًمٙمـ سمرسم٤م، ىمرض يمٚمف اًمقاىمع هق :ُمداظمٚم٦م

 ٟمِمقف؟ ه٤مت احلٙمقُم٦م شمتحٛمٚمف يمٞمػ يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 -قمٜمف شمدومٕمف احلٙمقُم٦م يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 وأن٤م احلٙمقُم٦م أن٧م: يٕمٜمل يمٞمػ، قمٛمٚمٞم٤مً  ًمٙمـ ومٝمٛمتف أن٤م هذا، وم٤مهؿ :اًمِمٞمخ

 ومٚمَّم ري٤مل، مخ٦ًم اح٤مئ٦م ُم٘م٤مسمؾ أدومع أن قمكمّ  شمٗمرض وم٠من٧م أخًٗم٤م، قمنميـ اؾمت٘مرو٧م

 اح٤مل رأس َووّمٞم٧م أن٤م أن مخ٦ًم، اح٤مئ٦م ذم زائد قمنميـ ًمؽ أدومع اًمٕمنميـ ًمؽ أدومع

 اًمرسم٤م؟ إزم شمٕمٞمد يمٞمػ وم٤مًمدوًم٦م ًمٚمدوًم٦م، واًمرسم٤م

 -شم٘مرض اًمتل اًمدوًم٦م ًمٞم٧ًم ٕهن٤م :ُمداظمٚم٦م

 وإٓ؟ :اًمِمٞمخ

 -ظم٤مص٦م سمٜمقك صم٤مًم٨م ـمرف ومٞمف :ُمداظمٚم٦م
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 اًمرسم٤م؟ إزمَّ  يٕمٞمد يمٞمػ اًمٌٜمؽ ومٚمٜم٘مؾ :اًمِمٞمخ

 -ُيٕمٞمد ٓ اًمٌٜمؽ :ُمداظمٚم٦م

 ح٤م اًمٌٜمؽ، اًمدوًم٦م ُمش زم سمت٘مقل اًمدوًم٦م ؾم٠مختؽ أن٤م- أؾم٠مل أن٤م أظمل ي٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 يٕمٞمد؟ اًمذي هق ُمـ سمٞمٕمٞمد، اًمٌٜمؽ سمٞمٕمٞمد اًمٌٜمؽ يمٞمػ ًمؽ ىمٚمٜم٤م

 سم٤مظمتّم٤مر؟ هٙمذا اًمّمقرة أوع ممٙمـ! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 -أؾم٠مل اًمذي هذا وأن٤م :اًمِمٞمخ

 قمٜمف ُم١ًموًم٦م ًمٞم٧ًم يٕمٜمل ُم٤مل، رأس ًمف يٕمٜمل سمٜمؽ هٜم٤مك! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 هذا أخػ، قمنميـ هق اًمذي ُمٌٚمٖم٤مً  ومالًٟم٤م ُيْ٘مِرض سم٠من ُمٕمف شمتٗمؼ اًمدوًم٦م اًمدوًم٦م،

 احلٙمقُم٦م؟ شمدومٕمف رسم٤م ُمـ قمٚمٞمف يؽمشم٥م وُم٤م اًمٌٜمؽ، إمم أخػ اًمٕمنميـ يرد هذا اًمِمخص

 هذا يًؽمده أن ومْمالً  زائدًا، ؿمٞمئ٤مً  هل٤م يرد وٓ ًمٚمٌٜمؽ، إًمػ اًمٕمنميـ يرد هق أن

ئد اًمٌمء ئد اًمٌمء وم٢مٟمَّم ٓ؟ وإٓ صح اًمزا  هلذا اًمدوًم٦م شمدومٕمف اًمرسم٤م، هق اًمذي اًمزا

 -اًمث٤مًم٨م اًمٓمرف هق اًمذي اًمٌٜمؽ

 ٟمٕمؿ؟ :اًمِمٞمخ

 -صقرة هذه :ُمداظمٚم٦م

 أن٤م ىمٚم٧م إذا أومراد، سملم أظمرى صقرة هذه: أىمقل زم اؾمٛمح صقرة، هذه :اًمِمٞمخ

 هذه شمٜمٓمٌؼ هؾ ُمٜمح٦م، يمذا أخػ يمؾ ُم٘م٤مسمؾ وًمؽ أخًٗم٤م، قمنميـ ومالٟم٤مً  أقمطِ : ًمؽ

 شمٚمؽ؟ قمغم اًمّمقرة

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -شمٜمٓمٌؼ :اًمِمٞمخ

 اًم٘مرض ـمٚم٥م اًمذي هق اًمِمخص ذاك أن يٕمٜمل رء، شمٌٞم٤من ُمع شمٜمٓمٌؼ :ُمداظمٚم٦م

 - ـمٚم٥م هق أقمٓمٞمتف، أن٧م ُمٜمؽ ُمٜمح٦م ُمش يٕمٜمل اسمتداء، ُمٜمؽ

 -يٕمٜمل احلٙمقُم٦م ُمـ :ُمداظمٚم٦م
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 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٜم٤مس، ه١مٓء يٕمٓمل ؿم٤من ُمـ اًمدوًم٦م ُمع ُمتٗمؼ اًمٌٜمؽ إٟمف ٟم٘مٓم٦م، ومٞمف هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -قمٜمف شمدومع راح احلٙمقُم٦م اًمرسم٤م، يدومع سمِّده ُم٤م اًمزعم٦م هذا ًمق ه٤مه، شمٌٕمف اًمرسم٤م سمٞمدومع وهق

 -يٗمقض يٕمٜمل يًٙم٧م هال إؾمت٤مذ، قمٜمد رء ومٞمف إٟمف يٌدو :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ إيف وطمالل، طمرام ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م ٕنف ٟمٗمٙمر: سمِْدٟم٤م ـمٌٕم٤ًم، :اًمِمٞمخ

 قمـ خيتٚمػ ذيمرشمف اًمذي اعمث٤مل هذا ذم هٜم٤م ُمٜمح٦م شمٕمٌػميمؿ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌح٨م؟ أصؾ ذم اًمذي اًمرسم٤م صقرة

 --- ٟمحـ إًمٞمٝم٤م، ٟمٜمتٝمل ىمد هق :اًمِمٞمخ

 -يمٌح٨م وم٘مط أجقه :ُمداظمٚم٦م

 -يمٌح٨م إيف :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وىمٗمٜمل؟ اًمٚمرـل ؿمق ُمالطمظ أن٧م ُمثٚمَّم وٓ :اًمِمٞمخ

 --أن٤م اًمكم هذا صح، :ُمداظمٚم٦م

 اًمرسم٤م؟ قمغم اطمتٞم٤مل هق وإٓ ومٕمالً  ُمٜمح٦م هل إٟمف أؿمقومٝم٤م، سمِّدي :اًمِمٞمخ

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك أجقه :ُمداظمٚم٦م

 يمذا ومالًٟم٤م اقمط زيد سم٘مقل أن٤م اًمثالصم٦م إٟمف اًمّمقرة، هذه قمٜمد وىمٗمٜم٤م ًمق ٟمحـ :اًمِمٞمخ

 سمتخرج ُم٤م ومروٜم٤مه٤م اًمٚمرـل هذه اًمّمقرة دمقز؟ هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٗمس يمذا، سم٤مح٤مئ٦م وًمؽ

 -احلًـ اًم٘مرض قمـ اإلقمراض قمغم إهمٜمٞم٤مء سمت٤ًمقمد ٕنف رسمقي٦م: ُمٕم٤مُمٚم٦م قمـ اًم٘مْمٞم٦م

 (  00:  11:  08. 729.واًمٜمقر اهلدى)
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 افعؼارية افبـقك مـ آؿساض حؽؿ

  ش-طمٙمٛمف ُم٤م اًمٕم٘م٤مر اًمٌٜمؽ ُمـ تالفؾمآ» :اًم١ًمال 

 ممٙمـ ـمقيؾ ؾم١مال--  اًمٌٚمد هذا ذم اًمٕم٘م٤مري ًمٌٜمؽا ُمـ اإلؾمتالف ُم٠ًمخ٦م: اًم٤ًمئؾ

 اًم٘مرض وُم٘مدار ًمف ُمًٙمـ ًمٌٜم٤مء اًمدوًم٦م ُمـ ي٘مؽمض أن ُمقاـمـ ًمٙمؾ حيؼ هؾ ،هأىمرؤ

 ُمرة زم ٓحيؼ وًمذًمؽ ىِمٌكم ُمـ اإلىمؽماض شمؿ ،وم٘مط واطمدة ُمرة  ري٤مل أخػ 700

 سم٤مؾمٛمل وهق اإلظمقة يمؾ ومٞمف ُمٕمل ؿمؽمكا إلٟمف  ُمٜمف أؾمتٗمد ومل اًمٜمٔم٤مم، ٥مطمً أظمرى

 يمَّم اعم٘مؽمض ىمٞمٛم٦م وـمٌٕم٤مً  ًمف حمت٤مج همػم وًمٙمٜمف آظمر ؿمخص ىمؽمضا ي٘مقل سمٕمديـ-- 

 ُمدة , ٟمتٔم٤مرآ يٕمٜمل , يًتٖمرق اًم٘مرض أن وطمٞم٨م ري٤مل أخػ 700 ُمٕمروف هق

 قمكم قُمرض وم٘مد اًمٌٜم٤مء ؾمتٓمٞمعأ ٓ وسمدوٟمف ًمف حمت٤مج وٕين  ٜمقاتؾم  مخس  إمم أرسمع

 -رء هذا ذم ومٝمؾ ري٤مل أخػ صمالصمقن أو قمنمون ُم٘م٤مسمؾ سمٞمٕمف

 -اًم٘مرض ُم٘م٤مسمؾ زي٤مدة أظمذ جيقز،ٕنف ٓ اًمرسم٤م، قملم هق:  اًمِمٞمخ

 (00:11:21( )20ذيط ,وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع,ضمدة ومت٤موى) 

 افبـؽ ضريؼ ظـ افتحقيؾ

 أن وُأريد ًمألردن ُمثالً  أذه٥م أن أؾمتٓمٞمع ومال اًمٌٜمؽ قمؼم ُم٤مزم ُأطَمّقل :ُمداظمٚم٦م

ل أن أريد ومٛمثالً  اًمٌٜمقك، هذه إمم أطمت٤مج ٓ أين ؿمؽ ومال أُمقآً، ًمٚمٜم٤مس أرؾمؾ  ُأطَمقر

 -اًمٗمالين اعمتجر أو اًمٗمالين ًمٚمٛمٙم٤من ُم٤مًٓ 

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 هلؿ أرؾمؾ وم٠مريد اًمٌْم٤مقم٦م، زم أرؾمٚمقا  ؿمٞمًئ٤م ُمٜمٝمؿ واؿمؽمي٧م ُم٤مهلؿ، :ُمداظمٚم٦م

 طمرج؟ هذا ذم ومٝمؾ اح٤مل،

 جيقز ومال سمٞمد، يداً  شمًٚمٛمٝم٤م إٟمؽ قمٜمٝم٤م أن٧م شم٘مقل اًمتل اًمقؾمٞمٚم٦م شمٞمن إذا :اًمِمٞمخ

 -إـمالىم٤مً  اًمٌٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ



 717 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   صقر ُمتٗمرىم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٜمقك 

 قمٜمدهؿ اح٤مل يٌ٘مك أَّٓ  سمحٞم٨م وؾمٞمٚم٦م يتخذ أن جي٥م يتٕم٤مُمؾ، أن اوٓمر إذا ًمٙمـ 

 -ـمقيالً  وىمت٤مً 

 اًمٌٜمؽ، إمم ؿمٞمٙم٤مت حتقيؾ إمم يْمٓمرون اًمذيـ اإلظمقان ًمٌٕمض هٜم٤م ٟم٘مقل ٟمحـ 

 ُمـ خيؼمك أن جي٥م إيداقمف ؾم٤مقم٦م اًمٌٜمؽ، ذم اًمِمٞمؽ يقدع أن ُيريد اًمذي إن: هلؿ ٟم٘مقل

ًم٦م هذه ُمـ اًمٌٜمؽ يًتٗمٞمد ُم٤م طمتك شمٍمف، شمذه٥م ومقراً  أن٧م أضمؾ  -احلقا

 شمٌٞمح اًميورات» سم٘م٤مقمدشملم شمتٕمٚمؼ ومٞمٝم٤م ٟمذيمر أن سمد ٓ أؿمٞم٤مء هٜم٤م يٕمٜمل 

ر اًميورة»وش اعمحٔمقرات  ش--سم٘مدره٤م شُمَ٘مدر

 ذًمؽ يًتحؾ أن سميورة، إٓ حيؾ ُم٤م اضمتٜم٤مب قمغم اًم٘م٤مدر ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومَّم 

  هذا؟ واوح رضورة، ًمٖمػم

 -واوح :ُمداظمٚم٦م

ؾ أن ًمف ُمتٞمنة سمحريم٦م سم٢مُمٙم٤مٟمف وهق اعمٞمت٦م، ي٠ميمؾ أن جيقز ُم٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ  -احلالل ُيـَحّمر

 اًمتٛمًؽ ُمـ سمد ومال إًمٞمف، اوٓمررشمؿ ُم٤م إٓ طمٞمٜمئذٍ  احلالل، ًمف يتٞمن مل إذا ًمٙمـ 

ر اًميورة»وش اعمحٔمقرات شُمٌٞمح اًميورات: »يمٚمتٞمٝمَّم سم٤مًم٘م٤مقمدشملم  ش- سم٘مدره٤م شُمَ٘مدَّ

 -إصؾ هق هذا يٙمقن سم٤مًمٌٜمؽ، اًمتٕم٤مُمؾ سمدون حتقيؾ سم٤مإلُمٙم٤من يم٤من وم٢مذا

 وأن٤م سم٤مًمٌٜمؽ، قمالىم٦م ُم٤مًمف يمذا ومالًٟم٤م أقمط: سم٤مهل٤مشمػ ي٘مقل رضمالً  أن ُمثالً  ممٙمـ 

ٚمرٗمف اًمذي أظمر سمٚمده ذم اًمذي قمٛمٞمٚمؽ ُأقمٓمل ًَ  اعمِمٙمٚم٦م، اطمتٚم٧م هذه ًمٗمالن، ؾَمُت

 -إٟم٤ًمن ًمٙمؾ يتٞمن ٓ ىمد هذا ًمٙمـ

 اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات ووٛمٞمٛمتٝم٤م اًم٘م٤مقمدة هذه ُمع يدور: وم٢مذاً  

 -سم٘مدره٤م شم٘مدر واًميورة

 -ًمالؾمتٞمداع صٜم٤مديؼ يقضمد اًمٌٜمقك سمٕمض ذم ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -يدك ذم هذا اًمّمٜمدوق وُمٗمت٤مح يٕمٛمٚمقن، وٓ ؿمٞمًئ٤م ُمٜمؽ ي٠مظمذون ُم٤م :ُمداظمٚم٦م
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 -أضمراً  ُمٜمؽ ي٠مظمذون ٓ، :اًمِمٞمخ

 -أضمراً  ُمٜمؽ ي٠مظمذون :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -اًمّمٜمدوق هذا قمغم :ُمداظمٚم٦م

 هؿ ٕهنؿ ح٤مذا؟ قمٚمٞمف، اًمتج٤مر يقاوم٘مقن ٓ ًمٙمـ طمؾ هذا-- طمؾ هذا ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

ٚمقه٤م، ؾم٤مقم٦م يمؾ ؾمٞمقًم٦م، شمٙمقن اًمٕمٛمقًم٦م يريدون  اًمّمٜمدوق سمدل واحلؾ وهلذا ُيـَحّمر

 ذم يقوع أن-- احلؾ هق هذا إجي٤مده ُمـ اعمٚمٞمقٟمػم يتٛمٙمـ ريثَّم قمٜمف، ٟمتحدث يمٜم٤م اًمذي

 -اًمرسم٤م يد إًمٞمف متتد ٓ أنف وهق إًمٞمف، أذت اًمذي اعمٕمٜمك ومٞمف يتح٘مؼ صٜمدوق

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -خمرج هذا :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 هذا اًمّمٜمدوق يقضمد ٓ-- هذا يقضمد ٓ اًمٌالد سمٕمض ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 -إُم٤مٟم٤مت صٜمدوق ُيًٛمقه اًمٚمرـل

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ومٞمف أفمـ هٜم٤م :اًمِمٞمخ

 اعمخٚمّملم ًمٚمٜم٤مس هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، ُمـ يٜمٌٝمقا  اًمٌٜمقك سمٕمض سمس ومٞمف :ُمداظمٚم٦م

 -قمٜمدٟم٤م رصٞمًدا ومتح عمـ إٓ اًمّمٜمدوق ٟمٕمٓمل ٓ: ىم٤مًمقا  يًتخدُمقه٤م

 -أومًدوه٤م اٟمٔمر :اًمِمٞمخ

ٜمقك سمٕمض ؿمٞمخ؟ ي٤م يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م  ًمٞم٠مظمذوا اعمتٛمًٙملم اًمٜم٤مس اٟمتٌٝمقا، قمٜمدٟم٤م اًم

ت٠مضمروا اًمّمٜمدوق  اعمٝمٛم٦م ًمألوراق---  اًمّمٜمدوق هذا وأصؾ هذا، ومٞمف يْمٕمقا  أضمؾ ُمـ وًي

رض ُمٜمِمآت أو يم٤معمخٓمٓم٤مت تخدُمف اًمٜم٤مس سمٕمض أن وم٤مٟمتٌٝمقا  اًمقصٞم٦م، أو ٕا  أضمؾ ُمـ شًم
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 يًتٕمػم أن يريد اًمذي ذط اؿمؽمـمقا  وم٘م٤مُمقا  اًمرسم٤م، ذم حيٓمقه٤م ُم٤م أضمؾ ُمـ اًمٗمٚمقس، ووع

 -يٕمٜمل طم٤ًمب-- قمٜمدٟم٤م رصٞمد ًمف يٙمقن سمد ٓ قمٜمدٟم٤م اًمّمٜمدوق

 -قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -أجْم٤مً  أضمًرا  وي٠مظمذون أُم٤مٟم٦مً  َيـُحٓمُّقن أهنؿ سمَّم ه١مٓء :اًمِمٞمخ

 --قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 -اح٤مزم اجلِمع هذا ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 صمٛمـ وهق هذا إضمر قمٚمٞمؽ ي٠مظمذوا وم٘مط يٕمٜمل اًمٌٜمقك، سمٕمض ذم قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -وم٘مط هق أقمٓمقك اًمذي اًمّمٜمدوق هذا

 ( 00:  22:  02. 112.واًمٜمقر اهلدى) 

 افبـقك مع ادعامؾة هذه حؽؿ

 اعمْم٤مرسم٦م، يًٛمقهن٤م إؾمالُمٞم٦م، سمٜمقك قمٜمٝم٤م ي٘م٤مل اًمتل اًمٌٜمقك صقرة ذم :اًم١ًمال

 اًمٌٜمؽ ًمف ومٞمِمؽمي ؾمٞم٤مرة، ُأريد أن٤م: وي٘مقل اًمٌٜمؽ إمم اًمرضمؾ يذه٥م أنف صقرة ومٝمذه

 قمٚمٞمف؟ وي٘مًٓمٝم٤م اًمًٞم٤مرة

 ًمٙمـ قمٜمدهؿ، اًمّمقر ُمـ صقرة هذه هذه، سم٤معمْم٤مرسم٦م قمالىم٦م هل٤م ُم٤م هذه :اًمِمٞمخ

 -أيمٛمؾ- قمٜمدهؿ اعمزقمقُم٦م سم٤معمْم٤مرسم٦م قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس

 اًمٌٜمؽ يِمؽمط أنف اًمٜم٘مٓم٦م ًمٙمـ إول، اًم٘مًط ويدومع قمٚمٞمف، ومٞم٘مًٓمٝم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ظمنٟم٤م إذا وًمٙمـ ًمٖمػمك، وٟمٌٞمٕمٝم٤م سم٠مظمذه٤م، ٟمٚمزُمؽ ٓ ٟمحـ شم٠مظمذه٤م مل إذا أنف قمٚمٞمف

 ؿمٞمًئ٤م؟ ُمٜمؽ ٟمريد ٓ سمًٕمرٟم٤م سمٕمٜم٤مه٤م إذا اخل٤ًمرة، أن٧م شمتحٛمؾ ومٞمٝم٤م

 قمٜمدٟم٤م؟ ُمقضمقدة ًمٞم٧ًم هذه ُمقضمقدة، أجـ هذه :اًمِمٞمخ

 -اإلؾمالُمل ىمٓمر ُمٍمف ُمٍم، ذم ُمقضمقدة هذه :اًم٤ًمئؾ

 -اإلؾمالُمل ىمٓمر ُمٍمف :اًمِمٞمخ
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 -اًمّمقرة هذه هلؿ وأضم٤مز هذا، قمغم اًم٘م٤مئؿ هق اًم٤ًمًمقس قمكم اًمِمٞمخ هذا :اًم٤ًمئؾ

ٞمط سمٞمع هذه هذه، سم٤معمْم٤مرسم٦م قمالىم٦م هل٤م ُم٤م هذه :اًمِمٞمخ ٞمط سمٞمع اؾمٛمف هذا اًمت٘م  -اًمت٘م

 اًمٌٜمؽ، اًمًٞم٤مرات أو اًمًٚمٕم٦م هذه قمٜمده ُم٤م اًمٌٜمؽ أن أؾم٤مس قمغم هق ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 ُمٕمف ًمٞمس وهق أخػ، سمخٛمًلم ُمثالً  اخل٤مرج، ُمـ اًمًٞم٤مرة يِمؽمي يريد اًمرضمؾ وإٟمَّم

 -اًمٗمٚمقس

 ُم٤مًٓ  يٕمٓمل اإلٟم٤ًمن أن هل اعمْم٤مرسم٦م أن شمٕمرف أن٧م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :اًمِمٞمخ

 ومٞمف رسمح وم٢من إًمخ،-- ُمٜم٤مصٗم٦م ُمث٤مًمث٦م واًمرسمح إُمقال، هبذه اؿمتٖمؾ: ًمف وي٘مقل ًمرضمؾ،

 -قمٚمٞمف اشمٗمؼ ُم٤م

 -اعمْم٤مرسم٦م هذه شمٕمٌف، ذاك وذه٥م ُم٤مًمف ذه٥م وسم٤مًمٕمٙمس ًمف، رء ومال ظمن وإن 

 -ُمْم٤مرسم٦م يًٛمقهن٤م هٙمذا، يًٛمقهن٤م أهنؿ اإلؿمٙم٤مل :اًم٤ًمئؾ

 -اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم يًٛمقهن٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ أي :اًم٤ًمئؾ

 -أؾمٛمٕمٝم٤م ُمرةٍ  ٕول أن، قمروتٝم٤م اًمتل اًمّمقرة هذه احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 قمكم وم٠مقمد احل٘مٞم٘م٦م، ُمٝمؿ هق ُم٤م سم٘مدر آؾمؿ، ُمٝمؿ ًمٞمس طم٤مل يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ

 يمٞمػ؟ اًمّمقرة

 اًمًٞم٤مرة يٕمرف أوًٓ، اًمًٞم٤مرات ذيم٦م اًمنميم٦م إمم يذه٥م أنف: اًمّمقرة :اًم٤ًمئؾ

 ؾمٞم٤مرة أؿمؽمي أن ُأريد أن٤م: ًمف وي٘مقل اًمٌٜمؽ إمم يذه٥م صمؿ ٟم٘مدًا، أخػ سمخٛمًلم ُمثالً 

 أريدك أن٤م: ًمف ومٞم٘مقل ٟم٘مدًا، سمخٛمًلم اخل٤مرج ذم وهل  يمذا، ٟمققمٝم٤م أو يمذا ُم٤مريمتٝم٤م

 اًمذي هذا قم٘مد، وسمٞمٜمف سمٞمٜمف ًمف ومٞمٙمت٥م  سم٤مًمت٘مًٞمط، اعمٌٚمغ أقمٓمٞمؽ وأن٤م زم، شمِمؽمهي٤م

 ويذه٥م شم٘مري٤ًٌم، يًٛمقٟمف ُمٌدئل قم٘مد ويذه٥م، قم٘مد ًمف يٙمت٥م إظمقة، قمدة ُمـ سمٚمٖمٜمل

 سم٠مظمذه٤م، ٟمٚمزُمؽ ٓ ٟمحـ اًمًٞم٤مرة هذه شم٠مظمذ مل إذا: ًمف وي٘مقل ًمف، ويِمؽميف اًمٌٜمؽ

 ظمنشمٜم٤م أن ٕنؽ إي٤مه، شمٕمقوٜم٤م اح٤مل ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ظمنٟم٤م ُم٤م وم٢مذا ًمٖمػمك، ٟمٌٞمٕمٝم٤م وًمٙمـ
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 ظمالص ؿمٞمًئ٤م ُمٜمٝم٤م ظمنٟم٤م ُم٤م وإذا ًمؽ، إٓ اًمًٞم٤مرة هذه ٟمِمؽمي يمٜم٤م ُم٤م اعمٌٚمغ، هذا

 -وؿم٠منؽ أن٧م

 جيقز، إٟمف أىمقل ُمٌدئٞم٤ًم، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م فم٤مهر اًمٔم٤مهر قمغم ٕنف هٜم٤م: ٟم٘مٓم٦م ذم :اًمِمٞمخ

 اًمنميم٦م اًمنميم٦م، إمم يذه٥م هق: ىمٚم٧م يمالُمؽ، ذم ُمقوح٦م هل ُم٤م ٟم٘مٓم٦م ومٞمف ًمٙمـ

 ُمٜمف ي٠مظمذ اًمٌٜمؽ ُمثاًل، أخػ مخًلم ٟم٘مداً  ُمٜمف شمٓمٚم٥م اظمت٤مره٤م، هق اًمتل اًمًٞم٤مرة: ُمثالً 

 أيمثر؟ ُمٜمف ي٠مظمذ أم اًمًٕمر، ٟمٗمس

 -اًمًٕمر ٟمٗمس ُمـ أيمثر :اًم٤ًمئؾ

 -ٟمجزه مل اًمت٘مًٞمط سمٞمع ٟمحـ اًمت٘مًٞمط، سمٞمع ًم٘مْمٞم٦م شمرضمع هذه ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 --قمغم أتٙمٚمؿ أن٤م ًمٙمـ ُمٕمروف، هذا :اًم٤ًمئؾ

 -وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل وُم٤م زم، اؾمٛمح :اًمِمٞمخ

 أن طمٙمٛم٧م ُمٕمٜم٤مه جيقز ًمؽ ىمٚم٧م إذا ٕنف جيقز،: ًمؽ أىمقل ُأريد ُم٤م أن٤م وًمذًمؽ 

 -ضم٤مئزة اعمٕم٤مُمٚم٦م

 اًمت٘مًٞمط، ُم٠ًمخ٦م ذم رأجؽ هلل واحلٛمد اعمٕمروف ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اًمٜم٘مٓم٦م هل :اًم٤ًمئؾ

 --اًمّمقرة إمم أنٔمر أن أردت أن٤م ًمٙمـ

 أخٗم٧م ُم٤م دون جيقز: أن٤م ًمؽ ىمٚم٧م إذا ًمٙمـ شم٘مّمد، ُم٤مذا أظمل ي٤م ومٝمٛم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 يتٕم٤مُمٚمقن اًمذيـ أومدٟم٤م أن٧م؟ أو أن٤م اؾمتٗمدت ُم٤مذا جيقز، ٓ اًمت٘مًٞمط سمٞمع أنف إمم اًمٜمٔمر

 واًمتحٙمؿ اعمحت٤مج، طم٤مضم٦م اؾمتٖمالل وهل اًمرسمقي٦م، اعمٕم٤مُمالت أنقاع ُمـ سمٛمٕم٤مُمٚم٦م

 -هٜم٤م ي٘مقًمقن يمَّم اًمٙم٤مش صمٛمـ همػم اًمت٘مًٞمط أنف سم٤مًمًٕمر،

ق ُم٠ًمخ٦م :اًم١ًمال  -هٜم٤مك ُمِمٝمقرة أجْم٤مً  هذه اًمَتَقرُّ

 اًمٌٜمؽ اًم٤ًمئؾ، ووحف ُم٤م سمٜمد ذم إخ سم١ًمال يتٕمٚمؼ ومٞمَّم طم٘مٞم٘م٦ًم، :ُمداظمٚم٦م

 وم٤مشمقرة حيي أن ُمٜمف يٓمٚم٥م وم٢مٟمف قمٛمٞمؾ، ًمزسمقن سمْم٤مقم٦م يِمؽمي أن أراد إذا اإلؾمالُمل

 -ًمف وووح٧م شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمَّم اًمٜم٘مد، سمًٕمر
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 اًمٌٜمؽ أن وهق سمف، يٕمٚمؿ ٓ يٙمقن ىمد ذيمره، ُم٤م اًم٤ًمئؾ أظمقٟم٤م آظمر أُمر هٜم٤مك ًمٙمـ 

 أن يٕمٜمل اًمٕمٛمٞمؾ، ُمـ يٕمرف أن ُمٜمف يٓمٚم٥م اعمٙم٤من، ذًمؽ ذم اًمٜم٘مد سمًٕمر يٕمرف قمٜمدُم٤م

 ؾمٜم٦م ذم يم٤مٟم٧م وم٢مذا ظمالهل٤م، اًمٌٜمؽ شمًديد ذم يرهم٥م اًمتل اًمزُمٜمٞم٦م اعمدة ًمٚمٌٜمؽ يذيمر

 -وهٙمذا قمنم أرسمٕم٦م ؾمٜمتلم ذم اح٤مئ٦م، ذم ؾمٌٕم٦م إرسم٤مح ٟم٦ًٌم يم٤مٟم٧م

شمٗم٤مق شمؿ ُم٤م وإذا  ٜمؽ قمٚمٞمف يِمؽمط آظمر سمٜمد هٜم٤مك وم٢من اًمٓمروملم، سملم ا  وهق اإلؾمالُمل، اًم

ٜمؽ وسملم سمٞمٜمف سمٞمع قم٘مد ُيَقىمرع أن ٜمؽ يٛمتٚمؽ أن ىمٌؾ اإلؾمالُمل اًم ٞم٤مرة اإلؾمالُمل اًٌم  ُمـ اًًم

ول اًمت٤مضمر ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ ٜمؽ سم٤مع ومٝمٜم٤م يٕمٜمل، ٕا  أن ىمٌؾ ًمٕمٛمٞمؾ، يٛمٚمٙمٝم٤م ٓ سمْم٤مقم٦م اإلؾمالُمل اًم

 -أىمقًمف أن أردت اًمذي اًم٘مقل هذا اًمت٤مضمر، ُمـ يِمؽمهي٤م

 -اًمقاىمع هق احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا ظمػًما  اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ ذيقهل٤م، قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض قمٜمٝم٤م، اجلقاب يريد صقرة ومرض هٜم٤م وًمٞمد أظمقٟم٤م ًمٙمٜمف 

ٜمؽ قمٜمف طمٙمٞم٧م أن٧م اًمذي هذا هؾ: ؾم٠مخٜم٤مه ًمق ٟمحـ  يٛمٙمـ هٜم٤م؟ اًمقاىمع هق هٜم٤م اإلؾمالُمل اًم

 -ضمقاب ؾم١مال ومٚمٙمؾ هٙمذا، هٜم٤مك ًمٞمس هذا ٓ،: ي٘مقل وىمد أدري، ُم٤م: ًمؽ ي٘مقل

 همػم رء قمغم ُمٌٜمل اًم١ًمال أصؾ أنف إمم ٟمٔمره وًمٗمتٜم٤م اًم١ًمال هذا ؾم٠مل ومٝمق 

[ قمدم] قمغم شم١ميمد ؿمؽ سمال هٜم٤م ذيمرهت٤م أن٧م اًمتل واًمتٗم٤مصٞمؾ اًمت٘مًٞمط وسمٞمع ُمنموع،

 اًم١ًمال؟ هذا قمغم ضمقاب قمٜمدك أن٧م ًمٙمـ اًمٕم٘مد، وهذا اًمٌٞمع هذا ُمنموقمٞم٦م

 ُمـ همػمك وُمـ ومْمٞمٚمتؽ ُمـ ؾُمٛمٕم٧م اًمتل اًمٗمت٤موى قمغم سمٜم٤مء طم٘مٞم٘م٦مً  :ُمداظمٚم٦م

ٟمٜم٤م اًمٕمٚمَّمء  -طمرام اًمٌٞمع هذا إن ىم٤مًمقا  اًمذيـ اعمًٚمٛملم أظمقا

ء ذم اًمققمد أن ذيمروه٤م اًمتل اًمٌٜمقد ُمـ   اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ وم٠مراد ُمٚمزم، همػم اًمنما

ء ذم اًمققمد سم٠من: ىم٤مًمقا  وم٘مط، اًمّمقرة هذه ُمـ يتخٚمص أن ىمٓمر ذم  ُمٚمزم، همػم اًمنما

 -ًمٖمػمه اًمٌْم٤مقم٦م سمٞمٕم٧م إذا اخل٤ًمرة اًمٕمٛمٞمؾ حيٛمؾ ًمٙمـ

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ
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 يِمؽمي ٕنف ًمٚمٌٜمؽ:: يٕمٜمل اؿمؽماه٤م، اًمٌٜمؽ سمخٛمًلم ٟم٘مداً  اًمًٞم٤مرة ٟمٗمس :ُمداظمٚم٦م

 هؾ اًمرضمؾ، هذا ًمٜمٗمس سمخٛمًلم ويٌٞمٕمٝم٤م أرظمص، سمًٕمر يِمؽمي يمثػمة، ؾمٞم٤مرات

 -اًمرضمؾ أن ًمق: يٕمٜمل ضم٤مئزة؟ اًمّمقرة هذه

 اًمث٤مين، اًم١ًمال ًمؽ أوضمف ح٤م ٓ أم ومٝمٛم٧م أين وؾمتٕمرف قمٚمٞمؽ، ومٝمٛم٧م :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمف أن٧م ودم٤موب

 أخػ سمخٛمًلم ُمقديؾ يمذا ؾمٞم٤مرة شمٌٞمع ؾمٞم٤مرة ويم٤مًم٦م أن اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة ٟمحـ 

 -ٓ: ىمٚم٧م شم٘مًٞمٓم٤ًم؟ مخًلم يٌٞمٕمف اًمٌٜمؽ: ىمٌؾ ُمـ ؾم٠مختؽ ٟم٘مدًا،

 اًمٌٜمؽ ٓ،: ىمٚم٧م اجلقاب، وشمٓمقر اعمقوقع شمٓمقر أن اًم١ًمال، شمٗمْمؾ أن 

 -سم٤مًمٜم٘مد اًمقيم٤مًم٦م شمٌٞمٕمف اًمذي اًمًٕمر سمٜمٗمس سم٤مًمت٘مًٞمط يٌٞمع

 -أظمرى صقرةً  اومؽمو٧م أن٤م :اًم٤ًمئؾ

 هيٛمٜمل ُم٤م أن٤م ظمٞم٤مًمٞم٦م هل طم٘مٞم٘مٞم٦م صقرة هل هٙمذا، ىمٚم٧م أن قمٚمٞمؽ، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 يم٤مٟم٧م إن اًمّمقرة هذه: أؾم٠مخؽ أن٤م أن شمٚمؽ، همػم اًمّمقرة هذه ًمٙمـ أن، اًمتح٘مٞمؼ

 --طم٘مٞم٘مٞم٦م يم٤مٟم٧م أو ظمٞم٤مًمٞم٦م

 ذم اعمٕمرووم٦م سمٛمقاصٗم٤مهت٤م هذه اًمًٞم٤مرة يٌٞمع أن أراد اًمذي ًمٚمٌٜمؽ[ ذه٥م] إٟم٤ًمن

 ُمكمء همٜمل واطمد ضم٤مء شم٘مًٞمٓم٤ًم، سمخٛمًلم يٌٞمع واًمٌٜمؽ ٟم٘مدًا، سمخٛمًلم شمٌٞمٕمٝم٤م اًمنميم٦م

 سم٠مىمؾ؟ يٌٞمٕمف اًمٌٜمؽ، ُمـ ٟم٘مداً  أؿمؽمي أريد أن٤م: وىم٤مل

 -سم٠مىمؾ يٌٞمٕمف أنف ـمٌٕم٤مً  اًمقاىمع :اًم٤ًمئؾ

 شمٕمرف؟ ٓ أم شمٕمرف :اًمِمٞمخ

 -ـمٌٕم٤مً  أقمرف ٓ ٓ، :اًم٤ًمئؾ

 -سم٠مىمؾ يٌٞمع أنف شمٗمؽمض ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ
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 قمٜمد اًمِمٞمخ مح٤مر وىمػ وإومم؟ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة سملم اًمٗمرق ُم٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ

 --اًمٕم٘م٦ٌم

 (  00:  11:  79. 289.واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  00:  71. 290.واًمٜمقر اهلدى) 

 أن آبـ ظؾؿ إذا األمقال مـ األب مـ آبـ يلخذ أن جيقز هؾ

 افربا؟ مـ ادال هذا ـسب ؿد األب

 آسمـ قمٚمؿ إذا إُمقال ُمـ إب ُمـ آسمـ ي٠مظمذ أن جيقز هؾ: ي٘مقل: ُمداظمٚم٦م

  اًمرسم٤م؟ ُمـ اح٤مل هذا يم٥ًم ىمد إب أن

 ُم٤م ي٠مظمذ أن: ومٞمف اعم٘مّمقد اًم١ًمال يم٤من إذا اًمرسم٤م، ُمـ اح٤مل هذا يم٥ًم: اًمِمٞمخ

 أبٞمف ُمع يٕمٞمش اًمقًمد يم٤من إن أُم٤م ذًمؽ، ًمف جيقز ٓ: واطمد وم٘مقل إًمٞمف سمح٤مضم٦م ًمٞمس

 إذا ًمف ومٞمجقز طمرام سمٓمريؼ يٙمًٌف اًمذي أبٞمف ُم٤مل ُمـ ي٠ميمؾ ومٝمق ويمٜمٗمف رقم٤ميتف وحت٧م

 سم٤مب ُمـ: أي ًمف، يتٞمن وىم٧م سم٠مىمرب اح٤مل هذا ُمـ يتخٚمص أن قمٞمٜمٞمف ٟمّم٥م ووع

 -ومال وإٓ ضم٤مز أبٞمف يمٜمػ حت٧م وطمٞم٤مشمف اًميورة،

 : -- (  18:  10.   200.   واًمٜمقر اهلدى)

 افبـؽ دم ادال وضع

 ؟--اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذم أُمقاهلؿ ووٕمقا  اًمكم :اعمٚم٘مل

 قمٚمٞمف يم٤من ؾمقاء سمٜمؽ أي ذم اح٤مل إيداع جيقز ٓ سمٜمٗمًؽ اٟم٩ُم  سمٜمٗمًؽ، اٟم٩ُم : اًمِمٞمخ

 ي٘مقًمقن يمَّم شم٠مظمذ أو رسم٤م شم٠مظمذ أن٧م ُم٤م سمدل واطمدة سمٓمري٘م٦م إٓ ٓ، أو إؾمالُمٞم٦م ٓومت٦م

 ؿمٝمر يمؾ شمٕمٓمل صٜمدوق صٜمدوق شمًت٠مضمر ومٝمق- رسم٤م همػم وم٤ميدة سمتٕمٓمٞمٝمؿ أن٧م وم٤مئدة،

 اح٤مل هذا ٕن اح٤مل: إيداع سمٞمجقز هٞمؽ- آشمٗم٤مق طم٥ًم قمغم ؾمٜم٦م يمؾ أو ُمٕمٞمٜم٦م أضمرة

 سمَّم سم٤مًمرسم٤م سمٞمِمٖمٚمٝم٤م سمتحٓمٝم٤م اعماليلم شمٕمٓمل أن٧م أُم٤م أبدًا، اًمرسمقي٦م اًمٞمد إًمٞمف متتد ٓ
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 رسم٤م شم٠مظمذ ُم٤م سم٤مردة، ُم٤مي رضمٚمٞمؽ طم٤مط ُمٙمٞمػ وأن٧م اعمراسمح٦م، اؾمٛمف سمٖمػم يًٛمقٟمف

 اعمًٚمؿ سمٞمٙمٗمل ومَّم ،شوُمقيمٚمف ارسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل شمٕمٚمؿ وأن٧م

 -شمٗمْمؾ- ,أجْم٤مً , همػمه اًمرسم٤م يقيمؾ ٓ أن جي٥م اًمرسم٤م ي٠ميمؾ ٓ يٙمقن

 ( 00:  11: 02.   191.  واًمٜمقر اهلدى)

 افبـقك دم أمقآ تضع رشـات مع وأرباحفا باألشفؿ افتعامؾ

 واًم١ًمال إول، اًم١ًمال ه٤مي اًمٙمٝمرسم٤مء؟ ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ هق ُم٤م :اعمٚم٘مل

 -ظمػًما  اهلل وضمزاك وأرسم٤مطمٝم٤م؟ ًمألؾمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ هق ُم٤م: اًمث٤مين

 ٟمققمٞم٦م يم٤من وم٢من اًمٕمٛمؾ، ٟمققمٞم٦م إمم ومٞمٕمقد اًمٙمٝمرسم٤مء، ذيم٦م ذم اًمٕمٛمؾ أُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ضم٤مئز همػم ومٝمق وإٓ ضم٤مئز، ومٝمق ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م ومٞمف ًمٞمس اًمٕمٛمؾ

ٟمٜم٤م أطمد يم٤من: ُمثالً    اًمٕم٤مدة هل ويمَّم اًمنميم٦م، هذه ذم ُيَقفّمػ أن ـمٚم٥م إظمقا

 -وسمٙمرة واًمٞمقم وسمٙمرة، اًمٞمقم وارضمع وشمٓمقل شمٓمقل اعمٕم٤مُمٚم٦م

 ٓزم هذه ه٤مًمدؿمداؿم٦م اًمثقب، هذا سمس: ًمف ىم٤مًمقا  ًمٚمٜمٝم٤مي٦م اًم٘مْمٞم٦م وصٚم٧م 

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ: أوًٓ  هذا: وىم٤مل أبك، ومّم٤مطمٌٜم٤م اًمٌٜمٓم٤مل، شمٚمٌس شمتٌٜمٓمؾ وٓزم شم٘مٚمٕمٝم٤م

 قمٚمٞمٜم٤م شمٗمروقن ح٤مذا: وصم٤مٟمٞم٤مً  ومٞمف، أقمٛمؾ سمِّدي أن٤م اًمٚمرـل سم٤مًمٕمٛمؾ قمالىم٦م ًمف ًمٞمس اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 مم٤م هذا هؾ زيٜم٦م؟ أهبك ذم ُمتؼمضم٤مت وٟم٤ًمء سمٜم٤مت وقمٜمديمؿ ًمٚمنمع، خم٤مًمػ ؿمٞمًئ٤م

 قمٛمٚمٝمـ اعمتؼمضم٤مت اًمٜمًقة وهذه سمٜمٓم٤مل، أخٌس أن٤م أنف يتٓمٚم٥م اًمٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ، يتٓمٚمٌف

 ذًمؽ، ُمـ ظمػم هق سمَّم أهمٜم٤مه ,وضمؾ قمز, واهلل وم٠مقمرض اًمتؼمج، هذا ُمٜمٝمـ يتٓمٚم٥م

 اًمذي اًمٌٜمٓم٤مل سمٚمٌس وًمق اًمنمع، خي٤مًمػ سم٠من ريض يم٤من ُمقفمػ أّي  اًمٕمٛمؾ ومٝمذا

ؿ  -جيقز ٓ ومٝمذا اًمٕمقرة، ُيـَحجر

 -ومال وإٓ ضم٤مز، ذقمٞم٦م: خم٤مًمٗم٦م ُمـ اًمنميم٦م هذه ذم اًمٕمٛمؾ ظمال وم٢مذا 

 ٟمجد يٕمٜمل أن ُيٛمٙمـ ٓ اًمتل اًمرسمقي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت مجٚم٦م ُمـ ومٝمذه إؾمٝمؿ، ىمْمٞم٦م أُم٤م 

ل إُمقال، دُمَْٛمع طمٞمٜمَّم إُمر، أول ذم إٓ طمالً  هل٤م  إؾمٛمٜم٧م ُمٕمٛمؾ ُمثالً  إمم وشُمـَحقَّ
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 وذم اًمدوم٤مشمر، ذم إٓ هٜم٤مك وًمٞمس شمٓمرح إؾمٝمؿ هذه شمٌدأ صمؿ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م وطمديد

ى إؿمٞم٤مء هذه ومُت٤ٌمع إذه٤من،  -قملم هل٤م وًمٞمس وشُمنْمَ

 ُم٤م وشمٕمٓمٞمٝمؿ اًمٌٜمقك، هب٤م وشمٕمٛمؾ اًمٌٜمقك ذم شُمقوع شُمـْجَٛمع اًمتل إُمقال هذه صمؿ 

 -سم٤مًمٗم٤مئدة يًٛمقٟمف

ش وم٤مئدة» سمـ اًمرسم٤م شمًٛمٞم٦م ٕن ًمٚمنميٕم٦م: اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٌٞم٤من يم٤مومٞم٦م وطمده٤م اًمتًٛمٞم٦م هذه 

 -,وضمؾ قمز, اهلل حلٙمؿ شمٖمٞمػم هذا

 إن إٓ إؾمٝمؿ هذه طمدود ذم اًمنميم٤مت ُمع اًمتٕم٤مُُمؾ ,أجْم٤مً , جيقز ومال وًمذًمؽ 

 شمقدع أو اخل٤مص٦م، صٜم٤مدي٘مٝم٤م ذم أُمقاهل٤م قمغم شُمـح٤مومظ ذيم٦م ,أقمٚمٛمف ٓ ُم٤م وهذا– ُوضِمد

 إُمقال شمقوع أي إُم٤مٟم٤مت، سمّمٜم٤مديؼ شمًٛمك اًمٌٜمقك سمٕمض ذم صٜم٤مديؼ ذم أُمقاهل٤م

 ُمع ُمٗمت٤مح ُمٗمت٤مطم٤من، ًمف اًمّمٜمدوق هذا أنف سمحٞم٨م اًمرسم٤م، يد إًمٞمٝم٤م يٛمتد وٓ هٜم٤مك

 -اًمّمٜمدوق أُملم اًمنميم٦م ُمقفمػ ُمع وُمٗمت٤مح اًمٌٜمؽ، ُمقفمػ

 وأظمذ اًمّمٜمدوق ومتح اًمٌٜمؽ ذم اعمقفمػ وضم٤مء ضم٤مءت ُم٤مًٓ  اًمنميم٦م أرادت وم٢مذا 

 شم٘مٞمد ٕهن٤م احل٤مل: سمٞمٛمٌم ُم٤م اًمنميم٦م ص٤مطمٌلم ظم٤مص٦م اًمتج٤مر قمٜمد قمٛمٚمٞم٤مً  وهذا يِم٤مء، ُم٤م

 -قمٛمٚمٝمؿ

 يِم٤مء، ُم٤م يٗمٕمؾ ًمف ديـ ٓ اًمذي سمٞمٜمَّم اإلٟم٤ًمن، قمٛمؾ ُيَ٘مٞمرد ,ؿمؽ سمال, واًمنمع 

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿اًمٙمت٤مب أهؾ طمؼ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمَّم ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
 أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ

ُُمقنَ  َوٓ مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ  -أي٦م آظمر إمم[ 29:اًمتقسم٦م﴾ ]َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ

 ىمٚمدهؿ صمؿ اًمٌٜمقك هبذه ضم٤مؤوا وًمذًمؽ ُيـَحٚمرٚمقن، وٓ ُيـَحّرُمقن ٓ ومٝم١مٓء 

 ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر يتٕم٤مـم٤مه٤م اًمتل اعمٕم٤مُمالت ٟمٗمس ومتٕم٤مـمقا  سمديٜمٝمؿ، جلٝمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن:

 -اعمًتٕم٤من واهلل هلؿ، ديـ

 (  00:  12:  12. 128.واًمٜمقر اهلدى)



  املوظفني
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 افبـؽ دم افقطقػة حؽؿ

 ُمع أن، اًمٌٜمقك ذم يٕمٛمٚمقن اًمذيـ اعمقفمٗملم ذم احلٙمؿ هق ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م، :اًم٤ًمئؾ

 سمجقاز أومتقا  اًمذيـ اًمٕمٚمَّمء سمٕمض هٜم٤مك إن ي٘مقًمقن جيقز، ٓ أنف هلؿ ىمٚم٧م إذا اًمٕمٚمؿ

 ظمػًما؟ اهلل وضمزايمؿ اًمٌٜمؽ ذم يمٛمقفمػ اًمٕمٛمؾ

 ُأَذيّمر أن ُأريد اًم١ًمال، هذا قمغم ُم٤ٌمذةً  اجلقاب ىمٌؾ اعمًتٕم٤من، اهلل :اًمِمٞمخ

ٟمٜم٤م  اًمٕمٚمؿ يم٤من إن ومالن، وىم٤مل ومالن ىم٤مل اًمٕمٚمؿ هؾ هق، ُم٤م اًمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م قمـ إظمقا

 اًمٕمٚمؿ؟ هق ومَّم اًم١ًمال، ويمثرة وىم٤مل ىمٞمؾ سملم اعمًٚمٛملم مج٤مهػم و٤مع وم٘مد يمذًمؽ

 وضمؾ قمز ىم٤مل يمَّم هق إٟمَّم واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب قم٤ممل ذًمؽ ذم يِمؽ ٓ يمَّم اًمٕمٚمؿ 

ؾُمقُل  آشَم٤ميُمؿُ  َوَُم٤م﴿  رؾمقل ٕن ذًمؽ:[ 7:احلنم] ﴾وَم٤مْٟمتَُٝمقا  قَمٜمْفُ  هَن٤َميُمؿْ  َوَُم٤م وَمُخُذوهُ  اًمرَّ

 َوؾَّ  َُم٤م * َهَقى إَِذا َواًمٜمَّْجؿِ ﴿ ىم٤مل طمٞمٜمَّم سمحؼ، وضمؾ قمز رسمٜم٤م وصٗمف يمَّم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ـِ  َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م *هَمَقى َوَُم٤م َص٤مطِمٌُُٙمؿْ  َّٓ  ُهقَ  إِنْ  * اهْلََقى قَم [ 1:اًمٜمجؿ﴾ ]ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

 -ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل سمف ضم٤مء ُم٤م اًمٕمٚمؿ، هق ومٝمذا

 َربُّ  ؿم٤مء اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وًمٙمـ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن هق اًمٕمٚمؿ هذا أصؾ أن ؿمؽ ٓ 

 ًمٚمنميٕم٦م دؾمتقرا اًمٞمقم ي٘م٤مل يمَّم ضمٕمٚمف سم٠من اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمده قمـ خيٗمػ أن اًمٕم٤معملم

 ُم٤م وهذا اًم٘مرآن، هذا سمٞم٤من يتقمم سم٠من  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  َٟمٌِّٞمف ويَمٚمَّػ اإلؾمالُمٞم٦م،

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم﴿ إن٤مم رب ىم٤مل طمٞمٜمَّم اًم٘مرآن ٟمص ذم سمف اًمتٍميح ضم٤مء َ  اًمذر  ًمُِتٌلَمر

َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ   [-11:اًمٜمحؾ] ﴾إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمزر

ٌَلمَّ  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ؾمٜم٦م هق وم٤مًمٌٞم٤من   -ًم٘مرآن هقا  واعمُ

 ُيٗمن أن ٕطمد جم٤مل ٓ أنف ,ىم٤مـم٦ٌم اعمًٚمٛملم سم٢ممج٤مع وهذا, اًمٙمالم هذا وُمٕمٜمك 

 شمٗمًػًما  اعمًٚمٛملم إمم ي٘مدم أن أراد ُمـ ومٙمؾ  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ـمريؼ سمٖمػم اًم٘مرآن

 وٓ ُمٌلم ظم٤مه ومٝمق رأجف، ُمـ اضمتٝم٤مده ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ُمـ قم٘مٚمف ُمـ اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن

  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل سمٞم٤من قمغم سم٤مٓقمتَّمد إٓ اًم٘مرآن شمٗمًػم إمم ُيَقومَّؼ أن إمم ًمف ؾمٌٞمؾ
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 سمؾ آي٦م، سمٙمؾ اإليَّمن يًتٚمزم سم٤مًم٘مرآن اإليَّمن ٕن سم٤مًم٘مرآن، ي١مُمـ مل سمذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ

 -اًمٙمريؿ اًم٘مرآن هذا ذم يمٚمٛم٦م وسمٙمؾ

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم﴿ اًمرؾمقل خم٤مـم٤ٌم ي٘مقل اهلل يم٤من وم٢مذا  َ  اًمذر َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمر  ُٟمزر

ذ إًمٞمف، ويمؾ اًمذي اًمقاضم٥م هبذا ىم٤مم ىمد اًمٜمٌل أن ؿمؽ وٓ[ 11:اًمٜمحؾ﴾ ]إًَِمٞمِْٝمؿْ   وَٟمٗمَّ

٤َم َي٤م﴿ وضمؾ قمز اهلل ىمقل ؾُمقُل  َأهيُّ ـْ  إًَِمٞمَْؽ  ُأنِزَل  َُم٤م سَمٚمرغْ  اًمرَّ  سَمٚمَّْٖم٧َم  وَمََّم  شَمْٗمَٕمْؾ  مَلْ  َوإِنْ  َرسمرَؽ  ُِم

ـَ  َيْٕمِّمُٛمَؽ  اهللوَ  ِرؾَم٤مًَمَتفُ   [-17:اح٤مئدة﴾ ]اًمٜم٤َّمسِ  ُِم

 قمـ أقمرض ومٛمـ وؾمٜم٦م، ىمرآن اًمنميٕم٦م أن وهل اجلدل، شم٘مٌؾ ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه 

 ُمًٚمؿ ًمٙمؾ ضمدا اًميوري ُمـ صم٤مًم٨م رء وهٜم٤مك سم٤مٔظمر، يمٗمر وم٘مد سم٠مطمدمه٤م إظمذ

 ؾمٜم٦م هق اًمذي اًمٌٞم٤من هذا: سمف ي١مُمـ وأن ًمف، يتٜمٌف أن رسمف ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم يٙمقن أن أراد

 وهذا أىم٤ًمم، صمالصم٦م إمم أُمره٤م ًمقاىمع شمٜم٘مًؿ اًمتل اًمًٜم٦م هذه  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 هق ُم٤م وشم٘مريره، وومٕمٚمف ىمقًمف  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ؾمٜم٦م اًمٕمٚمَّمء، سملم ُمتٗمؼ أُمر أجْم٤م

 -ملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل أصح٤مب هؿ اًمثالصم٦م؟ ٕىم٤ًمُمٝم٤م اًمًٜم٦م، هلذه ُمٕمرومتٜم٤م ـمريؼ

 سمٓمريؼ إٓ اًم٘مرآن ٟمٗمٝمؿ أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ: اًمت٤مًمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م إمم ٟمخٚمص ومٞمٛمٙمٜمٜم٤م وًمذًمؽ 

 قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ـمريؼ ُمٕمروم٦م إمم ٟمّمؾ أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ وسمٞم٤مٟمف،  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 اًمٌٞم٤من، هذا وٟم٘مٚم٦م اًم٘مرآن، هذا ٟم٘مٚم٦م قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ُمٕمروم٦م ـمريؼ ُمـ إٓ وسمٞم٤مٟمف،  اًمًالم

 -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أصح٤مب وهؿ أٓ

 -آٟمٗم٤م ذيمرت يمَّم واضم٥م ومٝمذا سم٤مًمًٜم٦م اًم٘مرآن ومنٟم٤م وم٢مذا 

 اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمف ٟمص ىمد آظمر رء هٜم٤مك ٓ، اجلقاب؟ ذًمؽ يٙمٗمل هؾ ًمٙمـ 

 ُمـ ًمٜم٤م وسمٞمٜمقا  اهلل يمالم ُمـ ومنوا ومٞمَّم اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ اشم٤ٌمع وهل اًمًٜم٦م، وذم أجْم٤م

 -اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م

ـْ ﴿ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل وًمذًمؽ  ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمرَّ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم

 َ ﴾ َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜمَّؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمرفِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

 [-221:اًمٜم٤ًمء]
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 ضمٝم٦م ُمـ ٟمِمٕمر زُمـ ذم أن يمٜم٤م وإن وهل أٓ ضمًدا، ضمًدا ضمًدا ُم١مؾمٗم٦م طم٘مٞم٘م٦م هٜم٤م 

 ذم هل اًمّمحقة هذه ًمٙمـ اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مًمّمحقة ُيًٛمك ُم٤م هٜم٤مك أن هلل واحلٛمد

 اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمٚمٞمف وُم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب طم٘مٞم٘م٦م يٕمرف ُمـ يمؾ واقمت٘م٤مد اقمت٘م٤مدي

 ُمـ ىمرن ٟمّمػ ُمـ أىمؾ ُمٜمذ ٕنٜم٤م ح٤م: اًمٓمريؼ، أول ذم اًمّمحقة هذه سم٠من ي١مُمـ

 وإٟمَّم اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل ومٞمٝمؿ شمًٛمع ٓ يمٜم٧م اًمٜم٤مس ُمـ ضمٞمؾ سملم قمِمٜم٤م اًمزُم٤من،

 ًمٞمًقا  وًمٙمـ أئٛمتٜم٤م، ه١مٓء أمحد، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ىم٤مل طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل

 دًمٜم٤م اًمذي اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل هق وإصؾ اًمٗمرع وهؿ يمٜمٌٞمٜم٤م، ُمٕمّمقُملم

 -اهلل قمغم

 اًمًٜملم ُمـ قمنمات سمدأ ُمٜمذ سمدأن٤م أنٜم٤م وهل ضمًدا، قمٔمٞمٛم٦م[ سمنمى] ومٝمذه أن أُم٤م 

 -اًمّمحقة سمدء هذه صحقة هذه اهلل رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل: ىمقل ٟمًٛمع

 اًمًٚمػ ىم٤مل اهلل رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل وهق أٓ صم٤مًمًث٤م ؿمٞمًئ٤م ٟمًٛمع أن ُٟمريد ًمٙمٜمٜم٤م 

 -اًمّم٤مًمح

 اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء سمَّم طم٘م٤م ُم١مُمـ ًمٕم٤ممل أبدا ُيٛمٙمـ ٓ وإظمػم، اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل سمدون 

 وًمًٜم٦م اهلل ًمٙمت٤مب شمٗمًػمه ذم رسمف ُمـ هدًى  قمغم يٙمقن أن أبدا يٛمٙمٜمف ٓ واًمًٜم٦م،

 ؾمٌٞمؾ وؾمٚمؽ اًمرؾمقل أصح٤مب قمـ ذًمؽ شمٚم٘مل إمم جل٠م إذا إٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل

ـْ ﴿ إوًملم اعم١مُمٜملم ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  رأؾم٤م اهلل ىم٤مل ُم٤م﴾ اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

 ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ﴿وم٘م٤مل اًمرؾمقل ُمِم٤مىم٘م٦م قمغم قمٓمػ وإٟمَّم﴾ شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمرفِ ﴿

 -وضمؾ قمز هلل طم٤مؿم٤م! قمٌث٤م﴾ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ ﴿ :اهلل ىم٤مل هؾ﴾ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ 

 ٟمقًمف اًمرؾمقل يِم٤مىمؼ وُمـ» اهلل ي٘مقل أن يٙمٗمل يم٤من أخٞمس اجلٛمٚم٦م، هذه ح٤مذا إًذا 

 اًمٙمت٤مب قمغم وم٘مط آقمتَّمد أردٟم٤م ًمق يٙمٗمل يم٤من اهلدى، ًمف شمٌلم ُم٤م سمٕمد ُمـ وًمقش شمقمم ُم٤م

 -واًمًٜم٦م

 ﴾-اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ﴿ىم٤مل فم٤مهرة ضمٚمٞم٦م حلٙمٛم٦م وضمؾ قمز اهلل ًمٙمـ 

ًرا ُم٤ًمُمٕمٝمؿ قمغم ويدٟمدن ٟمٔمرهؿ يٚمٗم٧م أصح٤مسمف يٕمظ طمٞمٜمَّم  ملسو هيلع هللا ىلص  واًمرؾمقل   ُمرا

ًرا  -أصح٤مسمف وؾمٜم٦م سمًٜمتف ي٠مظمذوا أن وشمٙمرا
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 يم٤من ُم٤م قمغم شمٙمقن اًمتل أهن٤م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٗمرىم٦م وصػ طمٞمٜمَّم  اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل ُم٤م 

 -وأصح٤ميب قمٚمٞمف أن٤م ُم٤مش وأصح٤ميب قمٚمٞمف أن٤م ُم٤م» قمٓمػ وإٟمَّم وم٘مط، اًمرؾمقل قمٚمٞمف

 أؾمقىمف أن يب طم٤مضم٦م وٓ ُمٕمروف، وهق ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض طمدي٨م ذم يمذًمؽ 

 ُمـ اعمٝمديلم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م سمًٜمتل ومٕمٚمٞمٙمؿ» ُمٜمف اًمِم٤مهد وإٟمَّم سمتَّمُمف،

 ش-سمٕمدي

 ًمٜمّمقص  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل شمٓمٌٞمؼ ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ إََُمٜم٦م اًمٜمََ٘مٚم٦م هؿ أهنؿ هذا ذم اًمن 

 -أطم٤مديثف وأخٗم٤مظ اًمٙمت٤مب

ٟمٞم٦م، أي٤مت سمٕمض ُمثال ظمذوا   احلدود سمٌٕمض يتٕمٚمؼ ُم٤م أمهٝم٤م وُمـ اًم٘مرآ

٤مِرُق ﴿ شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمنمقمٞم٦م، ًَّ ٤مِرىَم٦مُ  َواًم ًَّ  [-78:اح٤مئدة] ﴾َأجِْدهَيََُّم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقا  َواًم

 أيَّ  وأن اًم٤ًمرق ُمٕمٜمك ُم٤م يِمٝمد أن قم٤مسمد، وهق يًتٓمٞمع أطمد ٓ ًمٖم٦مً  اًم٤ًمرق 

 اًمٞمد يمذًمؽ ؾم٤مرق، ومٝمق ضمًدا وىمٚمٞمالً  يًػًما  اًمٌمء هذا يم٤من ُمٝمَّم ؿمٞمئ٤م هق إٟم٤ًمن

 قمدة ًمف ًمٙمـ ُمٕمروف، هق يمَّم اًم٤ًمرق ًمٙمـ ُمٕمرووم٦م، اًمٞمد أجْم٤م﴾ َأجِْدهَيََُّم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقا ﴿

 هذا يمؾ ًمف، هن٤مي٦م ٓ ُم٤م إمم ينق اًمدضم٤مضم٦م ينق اًمٌٞمْم٦م ينق اإلسمرة ينق صقر

 -يده شم٘مٓمع ؾم٤مرق ومٙمؾ ؾم٤مرق، ًمٚم٤ًمرق ي٘م٤مل أنقاقمٝم٤م سمٙمؾ اًمنىم٤مت

٤مِرُق : ﴿ىم٤مل أـمٚمؼ اًم٘مرآن ُمـ ًمٜم٤م أجـ ُمـ ٓ، :اجلقاب ًَّ  سمٞم٤من ُمـ ٓ،﴾ َواًم

 ذم إٓ ىمٓمع ٓش ومّم٤مقمدا ديٜم٤مر رسمع ذم إٓ ىمٓمع ٓ: »ىم٤مل طمٞم٨م اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 -ومّم٤مقمًدا ديٜم٤مر رسمع

 وفمٚمَّم سمٖمٞم٤م يٙمقن يده، ىمٓمع جيقز ٓ ديٜم٤مر، رسمع ُمـ أىمؾ هق ُم٤م هق ُمـ: إًذا 

 -واوح هذا يده، ىمٓمع ُم٤م إذا قمٚمٞمف

 وَم٤مىْمَٓمُٕمقا : ﴿ىم٤مل طمٞمٜمَّم اهلل أن: اًمتقوٞمح هذا ُمـ أيمثر إمم حيت٤مج اًمذي ًمٙمـ 

 أطمٞم٤مٟم٤م وٟمجد اعمروم٘ملم، إمم اًمذراع هب٤م ومػماد اعمرات سمٕمض ذم شُمٓمٚمؼ اًمٞمد ٟمجد﴾ َأجِْدهَيََُّم 

 هذا ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل طمٞمٜمَّم شُمرى ومٞم٤م وم٘مط، اًمٙمٗملم هب٤م ومػماد شمٓمٚمؼ اًمٞمد

 ُمـ اًم٤ًمرق يد ىمٓمٕم٧م ؾمقاء ًمٖم٦م هٜم٤م، اعم٘مّمقد اًمٞمد هل ُم٤م﴾ َأجِْدهَيََُّم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقا :﴿أي٦م
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 ٟمص ـمٌؼ ُمـ ويُمّؾ  يد، ذًمؽ يمؾ اًمٙمتػ، قمٜمد ُمـ أو اعمرومؼ قمٜمد ُمـ أو اًمرؾمغ قمٜمد

 يمٚمٝم٤م اًمٞمد، أو اًمذراع، أو اًمٙمػ،: اًمثالصم٦م اًمقضمقه هذه ُمـ وضمف أّي  ذم اًم٘مرآن هذا

َع؟ هذا هؾ ًمٙمـ﴾ َأجِْدهَيََُّم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقا ﴿ يد اًم٘مرآين اًمٜمص ـمٌؼ ًمٖم٦م اًمتٗمًػم قمٜمد  ُذِ

 يد ىمٓمع طمٞمٜمَّم أي اًم٘مرآين اًمٜمص هلذا اًمرؾمقل شمٓمٌٞمؼ ُمـ أجـ ُمـ ٓ، :اجلقاب

 أجـ ُمـ اًمرؾمغ، قمٜمد ُمـ وإٟمَّم اعمرومؼ قمٜمد ُمـ وٓ اًمٙمتػ قمٜمد ُمـ ي٘مٓمٕمٝم٤م مل اًم٤ًمرق

 هذا إًمٞمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  إًذا اًمذيـ هؿ إُمٜم٦م، اًمٜم٘مٚم٦م ه١مٓء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ هذا؟ قمرومٜم٤م

 -جمٛمٚم٦م سمٙمٚمٛم٦م وًمق إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل شمٗم٤مصٞمٚمف سمٙمؾ اإلؾمالم

 -اًمٕمٚمٛمل ؿمٕمره ذم اهلل  رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ي٘مقل ًمذًمؽ 

 سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس  اًمّمح٤مسم٦م  ىم٤مل  قًمــفــــــرؾم ىمـــــ٤مل   اهلل ىمـــــــــــــــ٤مل  اًمٕمٚمؿ

 وم٘مٞمف رأي وسملم اًمرؾمـــــــــقل سملم ؾمٗم٤مه٦مً  ًمٚمخالف ٟمّمٌؽ اًمٕمٚمؿ ُم٤م

 واًمتِمٌٞمف اًمتٕمٓمٞمؾ ُمـــــــــ طمذراً  وٟمٗمٞمٝم٤م اًمّمٗمــــ٤مت ضمحد وٓ يمال،

 -اهلل رؾمقل أصح٤مب ىم٤مل اهلل رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل هق؟ ُم٤م اًمٕمٚمؿ إًذا 

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمع دائَّم، شمرداًدا ُم٤ًمُمٕمٙمؿ قمغم أؤيمد أن أردت اًمذي هذا 

 رسمٜم٤م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمْمٛمٞمٛم٦م هلذه يٜمتٌف ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىمٚمٞمؾ أن إمم هذا اًمّمح٤مسم٦م،

 -اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم

: اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ ُمث٤مًمٜم٤م ذم ضمدا، ويمثػمة يمثػمة وإُمثٚم٦م ُمث٤مًمٜم٤م ذم اعم١مُمٜملم ومًٌٞمؾ 

 -اًمٙمتػ قمٜمد ُمـ وًمٞمس اعمرومؼ، قمٜمد ُمـ وًمٞمس اًمرؾمغ، قمٜمد ُمـ اًم٤ًمرق يد ىمٓمع

 -اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ همػم واشمٌع اًمرؾمقل ؿم٤مىمؼ وم٘مد هذا ظمالف ومٕمؾ ومٛمـ 

 أن أريد ُم٤م ًمٙمـ ضمدا، ـمقيؾ سمح٨م وهذا اًمٕمٚمَّمء، سمٕمض أن اًم١ًمال يم٤من وم٤مٔن 

: آٟمٗم٤م اًم١ًمال يم٤من إؾمئٚم٦م، سمٕمض مجع صدد ذم ٕنٜم٤م اًمٌح٨م: هذا ذم اجلٚم٦ًم ُأَوٞمرع

 ه١مٓء هؾ شُمرى اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك ذم اًمتقفمػ جيقز سم٠منف ي٘مقًمقن اًمٕمٚمَّمء سمٕمض أن

،: أوٓ اًم٤ًمئؾ، ٞمٝمؿإًم يِمػم اًمذيـ اًمٕمٚمَّمء  ُمـ دقمقٟم٤م اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل ىم٤مًمقا

 نٕ ٓ، اجلقاب ؟اهلل رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل ىم٤مًمقا  هؾ ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ اًمتل اًمث٤مًمث٦م اًمْمٛمٞمٛم٦م
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 ذم ضم٤مء اًمذيـ ه١مٓء ي٘مقل ُم٤م ظمالف ىم٤مل اًم٘مرآن، سمٞم٤من شمقمم اًمذي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل

 اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿ وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اهلل؟ ىم٤مل ُم٤مذا اًمٕمٚمَّمء، ُمـ أهنؿ اًم١ًمال

 ُمـ: أىمقل ٓ يِمؽ، ومٛمـ[ 2:اح٤مئدة] ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى

 ُمًٚمؿ هٜم٤مك هؾ سمؾ اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٦ٌم ُمـ يِمؽ ُمـ أىمقل وٓ سمؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ يِمؽ

 أُمقال أيمؾ قمغم اًمٌٜمؽ يٕملم هق اًمٌٜمؽ، ذم ُمقفمٗم٤م يٕمٛمؾ اًمذي سم٠من يِمؽ قم٘مؾ، ذي

 مل وإٓ احل٘مٞم٘م٦م، هذه ذم يِمؽ أطمًدا أفمـ ٓ اهلل، طمرم ُم٤م أيمؾ وقمغم سم٤مًم٤ٌمـمؾ، اًمٜم٤مس

 ﴾-َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿ُمٕمٜمك يٗمٝمؿ أن ىمدرشمف ذم يٙمـ

 سمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ أىمقل ٓ يٕمرومٝم٤م ُم٤ٌمذة، اإلصمؿ ارشمٙم٤مب همػم اإلصمؿ قمغم اًمتٕم٤مون 

 -اعمٌتدئلم اًمٕمٚمؿ ـمالب

 هذه سمٛمثؾ اعمتٕمٚمؼ  واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل سمٞم٤من ُمـ أن إًمٞمٙمؿ 

 [-2:اح٤مئدة] ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿أي٦م

 ذب وأن اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ أنف إـمالىم٤م، اعمًٚمٛملم أطمد قمٜمد ومٞمف ؿمؽ ٓ اًمرسم٤م أيمؾ 

 اًمرسم٤م ي٠ميمؾ وم٤مًمذي اًمٙم٤ٌمئر، ُمـ أجْم٤م يٙمـ مل إن اعمحرُم٤مت، ُمـ أنف إدُم٤مٟمف أو اخلٛمر

 -يمذًمؽ اخلٛمر ينمب اًمذي اًمٙمٌػمة ذم وىمع ومٝمق

سمٞم٤م دمدوا أن اؾمتٓمٕمتؿ هؾ اعمٜمٙمر، قمغم اًمتٕم٤مون هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق شُمَرى   ي٠ميمؾ ُمرا

 هٜم٤مك يٙمـ مل إذا ًمٚمخٛمر، ؿم٤مرسًم٤م دمدون يمٜمتؿ هؾ ٓ، اًمرسم٤م؟ سمٓمريؼ اًمٜم٤مس أُمقال

 ذم اهلل ًمٕمـ» اًم٘مرآن شمٌلم أن اًمًٜم٦م ُمـ واًمدًمٞمؾ ٓ، اجلقاب اعمٜمٙمر؟ قمغم ُمتٕم٤موٟمقن

 قمٚمٞمف  ذيمر ُم٤م وم٠مولش قمنمة اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي٘مقلش قمنمة اخلٛمرة

 وُمًت٘مٞمٝم٤م،ش ؾم٤مىمٞمٝم٤م: »ىم٤مل اًمٕمنمة سم٘مٞم٦م ذًمؽ قمغم قمٓمػ صمؿ ؿم٤مرهب٤مش ؿم٤مرهب٤م»  اًمًالم

 -إًمٞمف واعمحٛمقل وطم٤مُمٚمٝم٤م، وؿم٤مرهي٤م وسم٤ميٕمٝم٤م، وُمٕمتٍمه٤م، وقم٤مسه٤م

 مل ًمق اخلٛمر، ؿم٤مرب وضمقد ذم اًم٥ًٌم هؿ  ًمٙمٜمٝمؿ اخلٛمر، ينمسمقا  مل ه١مٓء يمؾ 

 قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿ إًذا اًمدٟمٞم٤م، ذم مخر يقضمد مل مخرا  يٕمٍمه٤م عمـ اًمٕمٜم٥م سم٤مئع ُمثال يٙمـ

 يٕملم أنف دام ُم٤م اخلٛمر ينمب ٓ اًمذي ذقم٤م ُيٚمٕمـ[ 2:اح٤مئدة] ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ 

 -اخلٛمر ذب ُمـ ًمٞمتٛمٙمـ إؾم٤ٌمب هيٞمئ أن اخلٛمر ؿم٤مرب
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  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء وىمد صحتف، قمغم اعمًٚمٛملم قمٚمَّمء قمٜمد ُمتٗمؼ طمدي٨م هذا 

 -صحٞمح٦م قمديدة ـُمُرق ُمـ

 ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ» اعمقوقع صٚم٥م ذم وهق: اًمث٤مين احلدي٨م 

 ش-وؿم٤مهديف

 وٓ اعمرايب اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمٗم٤م اعمًٚمؿ يٙمقن أن سم٠مس ٓ ي٘مقل قم٤ممل يتّمقر ومٝمؾ 

 هذاش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ» ي٘مقل اهلل ورؾمقل اًمرسم٤م، يٙم٥ًم

٤َم َي٤م﴿ سم٤مب ُمـ قم٤مح٤م يٙمقن ىمد قم٤مح٤م، ًمٞمس ـَ  َأهيُّ ِذي  , شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  ٓ َُم٤م شَمُ٘مقًُمقنَ  مِلَ  َآَُمٜمُقا  اًمَّ

  قِمٜمْدَ  َُمْ٘مًت٤م يَمؼُمَ 
ِ
 [-7:اًمّمػ﴾ ]شَمْٗمَٕمُٚمقنَ  ٓ َُم٤م شَمُ٘مقًُمقا  َأنْ  اّللَّ

 ومٝمق ذًمؽ وُمع طم٘م٤م، واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب وقم٤مح٤م طم٘م٤م، ٤مهللسم ُم١مُمٜم٤م رضمال أتّمقر ٓ 

 -اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمٗم٤م يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز أنف: اجل٤مئرة اًمٗمتقى سمتٚمؽ ويٗمتل ي٘مقل

را اًمت٤مزم اًم١ًمال ـمرطمٜم٤م أن   ٓ سم٤مإلمج٤مع، واطمد اجلقاب ويم٤من وشمٙمرارا، ُمرا

 ذم قُمَّمٓ ًمٞمًقا  هؿ اًمذيـ إهمٜمٞم٤مء ه١مٓء: أىمقل وإٟمَّم اعمقفمٗملم، ه١مٓء أن: أىمقل

 يًحٌقا  أن قمغم مجٞمٕمٝمؿ أمجٕمقا  أهنؿ ًمق اًمٌٜمؽ، ذم أُمقاهلؿ أودقمقا  وًمٙمٜمٝمؿ اًمٌٜمؽ،

 سم٤مإلمج٤مع اًمٌٜمؽ؟ يّمٞم٥م ُم٤مذا هذه، اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمـ سمٜمؽ أيمؼم ُمـ أُمقاهلؿ رؤوس

 -اإلومالس: ؾمت٘مقًمقن

 ٟمحـ: ي٘مقًمقا  ىمد هؿ اًمرسم٤م، يٓمٕمٛمقن اًمذيـ ه١مٓء اًمٌٜمؽ؟ أوضمد اًمذي ُمـ إًذا 

ًمٜم٤م وٟمْمع ٟمقدع  سمذًمؽ أهنؿ ئمٜمقن اًمرسم٤م، ٟم٠ميمؾ وٓ قمٚمٞمٝم٤م، حم٤مومٔم٦مً  اًمٌٜمؽ ذم أُمقا

 -اًمٌٜمقك ٕومٚم٧ًم إُمقال هذه ؾمحٌقا  ًمق أهنؿ سمدًمٞمؾ يمال: صمؿ يمال صٜمٕم٤م، حيًٜمقن

 -اًمرسم٤م آيمكم وضمقد ؾم٥ٌم هؿ اًمٌٜمقك، ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن اًمذيـ ه١مٓء: إًذا 

 يم٤من وم٢مذاش وُمقيمٚمف اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »ىم٤مل طمٞمٜمَّم  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل رؾمقل صدق إًذا 

 -اًمٌٜمؽ هذا وضمقد ؾم٥ٌم هق أنف سم٥ًٌم اًمٌٜمؽ، ظم٤مرج يم٤من ُمـ ذقم٤م يٚمتٕمـ

 ُمع اعمتٕم٤مُمٚملم ه١مٓء: سم٤مًم١ًمال ُم٤ٌمذةً  قمالىم٦م هل٤م اًمتل اًمّمقرة إمم ٟمٜمت٘مؾ وم٤مٔن 

 -اًمٌٜمقك ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن يزاًمقن ٓ اًمٌٜمقك
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 أىمقل ٓ وضمؾ، قمز اهلل إمم وأن٤مسمقا  شم٤مسمقا  اًمٌٜمؽ ذم اعمقفمٗملم ه١مٓء أن ومروٜم٤م ًمق 

 ؾمٛمٕمقا  طمٞمٜمَّم أىمقل وإٟمَّم اًمٕم٤ممل، ذًمؽ ومتقى اظمتالف اًمِمٞمخ ذًمؽ ومتقى ؾمٛمٕمقا  طمٞمٜمَّم

 اًمرسم٤م آيمؾ اهلل ًمٕمـ» هبؿ اعمتٕمٚمؼ احلدي٨م: أوٓ  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل طمديثل

 ش-قمنمة اخلٛمرة ذم ًُمِٕمـ» احلدي٨م صمؿش وؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُمقيمٚمف

 اًمٌٜمؽ ذم يّمػم ُم٤مذا واٟمًحٌقا، وشم٤مسمقا  اهلل إمم وم٠من٤مسمقا  احلديثلم هذيـ ؾمٛمٕمقا  

 -ؿمؽ سمال يتٕمٓمؾ

 ٓ ضمًدا، قمٔمٞمؿ إؾمالُمل وُمٌدأ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم ٟمص اعمٜمٙمر قمغم اًمتٕم٤مون: إًذا 

 -ُمٜمٙمر قمغم يم٤مومًرا  يٕملم أن قمـ ومْمال ُمٜمٙمر، قمغم ُمًٚمَّم يٕملم أن عمًٚمؿ جيقز

 اًمٌٜمقك اؾمٛمٝم٤م سمٖمػم اًمِمديد إؾمػ ُمع اًمٞمقم شمًٛمك اًمتل اًمٌٜمقك ُمِم٤ميمؾ وُمـ 

 ذم اًمٙم٤مومرة اًمٌٜمقك ذم ُمقدقم٦م أُمقاهل٤م ومرؤوس إؾمالُمٞم٦م سمٜمقك هٜم٤مك يم٤من ًمق اإلؾمالُمٞم٦م،

 -اًمخ---- ذم ؾمقينا  ذم أوروسم٤م

 يم٤مٟم٧م وًمق اًمٌٜمقك، هذه ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ذم ًمٚمٜمٔمر أتٞم٧م ضم٤مٟم٥م أي ومٛمـ وًمذًمؽ 

م ومًتجده إؾمالُمل، سمٜمؽ اؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م  يقدع وم٘مط يم٤من وًمق سمف، اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ٓ ُُمـَحرَّ

 أن طمًٌل ًمٙمـ ضمدا، وـمقيؾ ـمقيؾ سمح٨م احل٘مٞم٘م٦م ذم وهذا قمٚمٞمف ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م ُم٤مًمف

رت أنٜمل  أن ًمف جيقز اعمًٚمؿ سم٠من يٗمتل اًمذي سم٠من: واحل٤مرضيـ ُم٤ٌمذة اًم٤ًمئؾ َذيمَّ

ٟمٞم٦م أي٦م دم٤مهؾ أو ضمحد هذا أن سم٤مًمرسم٤م، يتٕم٤مُمؾ واًمٌٜمؽ اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمٗم٤م يٙمقن  اًم٘مرآ

 [-2:اح٤مئدة] ﴾َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿

ٌَلمر  اًمتل اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض صمؿ   أن أردت ُمٜمٙمر، اعمٜمٙمر قمغم اًمتٕم٤مون أن شُم

 سمذيمره اًمٙمالم أـمٞمؾ أّٓ  أود يمٜم٧م طمدي٨م سم٤مزم ذم ظمٓمر صمؿ هذا، ذم اجلقاب أظمتؿ

 هذا ارشم٤ٌمط قمـ هم٤مومٚمقن هؿ هم٤مومٚملم، أجْم٤م اعمًٚمٛملم أيمثر أن اقمٚمؿ أين ًمقٓ أجْم٤م،

 إهنؿ صمؿ ضمٝم٦م ُمـ هذا﴾ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م احلدي٨م

  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىمقًمف سمذًمؽ أقمٜمل ،قم٤مدهتؿ ذم ذوهيؿ ذم أو أنٗمًٝمؿ ذم خي٤مًمٗمقٟمف

 ش-واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ»
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ة يٕمٜمل اعمٜمتقوم٤مت، اًمًقري سم٤مًمتٕمٌػم إومم ظَمّٚمٞمٜم٤م اعمتٜمٛمّم٤مت   ُمثال شمٜمتػ اعمرأ

 هل٤م شمٜمتػ اًمتل هل َٟمت٤َّموم٦م ذم طم٤مضمٌٞمٝم٤م، شمٜمتػ أن شمًتٓمٞمع ُم٤م هل ًمٙمـ طم٤مضمٌٞمٝم٤م،

 -طم٤مضمٌٝم٤م

 هذا أن يمٞمػ شمٜمٔمروا أنتؿ يٕمٜمل اعمٜمتقوم٦م،  يم٤مٟم٧م ُم٤م ًمقٓه٤م، هذه شمٕمٛمؾ ُم٤مذا 

ؾ اعمث٤مل  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿ شمٗمن اًمتل ضمدا اًمٙمثػمة إُمثٚم٦م مت٤مم ُمـ أو ُُمَٙمٛمر

ٞمٜم٤م اعمزيٜم٤مت، يٕمٜملش اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ[ »2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ   اًمٙمٚمٛم٦م ٟم٘مقل ظَمٚمر

 اًمقؿمؿ واعمًتقؿمَّمت، واًمقاؿمَّمت اًمزسمقٟم٦م، يٕمٜملش واعمتٜمٛمّم٤مت» ٟم٤مُمّم٤مت هذه

 هذا شمالىمل أجْم٤م، اًمرضم٤مل سمؾ اًمٜم٤ًمء ًمٞمس شمالىمل[ اًمدول] سمٕمض ذم ظم٤مص٦م ُمٕمروف

 اهلل أطمًـ اًمذي ضمٚمده وذم قمروىمف ذم راؾمؿ اإلٟم٤ًمن، صقرة ذم هق اًمذي احلٞمقان

ر ؾمقًي٤م سمنًما  ضمٕمٚمف ظمٚم٘مف  -سم٤مًمقؿمؿ سمَّمذا؟ ؾمٞمًٗم٤م وطم٤مُمؾ أؾمد صقرة ُُمَّمقر

ره، اًمذي ُمـ هذا ـمٞم٥م،   ُمـ اًمقؿمؿ ـم٤مًم٥م أي ُمًتقؿمؿ ـمٞم٥م، اًمقاؿمؿ، صقَّ

 -اعمًتقؿمؿ يم٤من ُم٤م اًمقاؿمؿ يٙمـ مل ًمق همػمه،

 اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع جيٕمؾ أن ُيريد  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أن يمٞمػ وم٤مٟمٔمروا 

 واعمتٜمٛمّم٤مت، اًمٜم٤مُمّم٤مت اهلل ًمٕمـ» اعمٜمٙمر قمـ ُمتٜم٤مهٞم٤م اعمٕمروف قمغم ُمتٕم٤موٟم٤م جمتٛمٕم٤م

 أَّٓ  وٟمرضمق ؿمٗمٜم٤مه٤م ُم٤م هذهش واعمتٗمٚمج٤مت واًمٗم٤مجل٤مت واعمًتقؿمَّمت، واًمقاؿمَّمت

 اًمٜمًقة ًمٌٕمض اًمِمٞمٓم٤من ُيَزيرـ ىمديَّم يم٤من اًمٔم٤مهر ُمٜمف، أذ هق ُم٤م ٟمِمقف ًمٙمـ ٟمِمقومٝم٤م،

 -اجلٛمٞمؾ احلًـ اهلل ظمٚمؼ ُمـ ُيٖمػمن أن

 ومال اعمرصقص، يم٤مًمٚم١مًم١م إٟم٤ًمن يمؾ ومؿ ذم ظمٚمؼ وضمؾ قمز اهلل أن شمٕمٚمٛمقن ومٙمَّم 

 ومتقؾمع دىمٞمً٘م٤م ُمؼمًدا شم٠مظمذ طماّلىم٦م ُُمَزّيٜم٦م يٕمٜمل اًمٗم٤مجل٦م قمٜمد ومتذه٥م ،اهلل ظمٚمؼ يٕمجٌٝم٤م

ٜملم ضم٤مٟمٌل قمـ سمٕمٞمًدا أؾمٜم٤مهن٤م ُمـ ؾمـ ئمٝمر أن هل٤م ومٞمحٚمقا  واًمًـ، اًمًـ سملم ًر  اًم

 أن ُمـ قمٜمده٤م ظمػم هذا ُمثال، اًمٙمٚم٥م يمٜم٤مب ٟم٤مب هل٤م ئمٝمر أن ومٞمٕمجٌٝم٤م سمف، اعمحٞمٓملم

 اًمٗم٤مجل٤مت هل وشمٚمؽ اًمٗمٚم٩م هق هذا وضمؾ، قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م يمَّم أؾمٜم٤مهن٤م شمٙمقن

 -واعمتٗمٚمج٤مت
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 ٕهنؿ قمٚمٞمف: ًمٚمٛمٜمٙمر واعمقىمع ومٞمف اعمٜمٙمر اًمقاىمع اجلٜمًلم؟ هذيـ قمغم ُأنٙمر ح٤مذا 

 اًمّمالة قمٚمٞمف  ىم٤مل هٜم٤م اعمذيمقرة، اخلّم٤مل هذه ظمّمقص ذم اعمٜمٙمر قمغم شمٕم٤موٟمقا 

ـ اهلل خلٚمؼ اعمٖمػمات» احلدي٨م آظمر ذم  واًمًالم ًْ  ش-ًمٚمُح

ٟمٜم٤م ي٤م احل٘مٞم٘م٦م   َوٓ﴿ وم٘مط أي٦م هبذه يٛمٌم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع أن ًمق إظمقا

 قمز ذم يٕمٞمِمقن إوًمقن آسم٤مؤٟم٤م يم٤من يمَّم يمٜم٤م [2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 

 قمغم يتٕم٤موٟمقن أن أصٌحقا  إؾمػ ُمع وًمٙمـ ؿمٝمر، ُمًػمة إقمداء خي٤مومٝمؿ وجمد

 قمغم شمٕم٤مون هذا اًمرضم٤مل، ذىمقن سمحٚمؼ يٕمٞمش اًمذي ًمٚمخالق اًمٞمقم ٟم٘مقل ُم٤مذا ُمٜمٙمر،

 ُم٤مذا ًمٚمٜم٤ًمء اًمَْمٞمر٘م٦م إًم٦ًٌم يٌٞمع اًمذي سمٛمٕمّمٞم٦م، ي٠متقن أهنؿ أبدا يِمٕمرون وٓ اعمٜمٙمر،

 أُمقاهلؿ أيمثر ه١مٓء اًمٜمقومقشمٞمف--ُمٕملم ٟمقع هق شمٌٞمٕمف، يمٜم٧م اًمتل[ اًمثٞم٤مب] هذه يًٛمقا 

ُم٦م:  -ُمٜمٙمر قمغم ُيٕمٞمٜمقن ٕهنؿ ُُمـَحرَّ

 َوٓ﴿ سمٞم٤من يمٚمف هذا اًمٜمقومقشمٞمف، سمٞمع ُمـ وشم٤مب هذا أظم٤مٟم٤م اهلل هدى وًمذًمؽ 

 أن واًمٕمدوان اإلصمؿ قمغم اًمتٕم٤مون وُمـ [2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا 

 -إًمخ وًمق وًمق طمالق ٟمقومقشمٞمف، وًمق وم٘مط، اًمٌٜمؽ ذم ًمٞمس ُمقفمٗم٤م شمٙمقن

م ُيٜم٤مل ٓ اهلل دقمٜم ُم٤م وم٢من اطمذروا وًمذًمؽ   -سم٤محلرا

 ( 00:  00:  11. 711.واًمٜمقر اهلدى)

 وحؽؿ افربقية، افبـقك مـ فؾدظؿ اخلرية ادمشسة أخذ حؽؿ

 افربقية افبـقك مـ فؾرواتب ادقطػغ أخذ

 هذه ُمقفمٗملم، وهل٤م ُمٙم٤مشم٥م ُمٕمٝم٤م-- شم٘مقم دقمقي٦م ُم١مؾم٦ًم يمؾ! ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعم١مؾم٦ًم هلذه اعمتؼمقملم وُمـ اخلػم، أهؾ شمؼمقم٤مت-- اًمتؼمقم٤مت قمغم ىم٤مئٛم٦م اعم١مؾم٦ًم

 اًمرواشم٥م يمَّم وٟمحقه، اًم٘مرآن حتٗمٞمظ قمغم شم٘مقم اعم١مؾم٦ًم هذه اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك سمٕمض

 ؟--- رسمقي٦م ٟم٦ًٌم هٜم٤مك أظمذه٤م، طمٙمؿ ُم٤م ًمٚمٛمقفمٗملم شمٍمف اًمتل



 789 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اعمقفمٗملم 

 هذا قلسم٘مٌ شمرى شمٚمؽ أو اعم١مؾم٦ًم هذه هؾ: ؾمت٠ًمل أنؽ فمٜمٜم٧م أن٤م :اًمِمٞمخ

 هق اًم١ًمال يٙمـ ومل أُم٤م اًم١ًمال، هذا ؾمت٠ًمل أنؽ فمٜمٜم٧م--اًمرسمقي اًمٌٜمؽ ُمـ اًمتٓمقع

 ي٘مقُمقن داُمقا  ُم٤م اعمقفمٗملم رواشم٥م أن ؿمؽ ومال: اعمقفمٗملم رواشم٥م ذم يم٤من وإٟمَّم هذا

ًٓ  يم٤من وًمق هلؿ يٕمٓمك ومَّم قفمٞمٗمتٝمؿسم  ـم٤مهرة ٟم٘مٞم٦م سم٠مُمقال خمٚمقـًم٤م وًمٞمس رسمقًي٤م ُم٤م

 أضمر ُم٘م٤مسمؾ طمالل ـمريؼ ُمـ ي٠ميت اًمذي اح٤مل ٕن إًمٞمٝمؿ: سم٤مًمٜم٦ًٌم طمالل ومٝمل أظمرى،

 -جيقز اًمنمقمل احلٙمؿ ًمٙمـ اًم٘مٌقل، قمدم هق وم٤مًمقرع

 صمروة وظمٚمػ ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو مخقر سم٤مئع أو ُم٘م٤مُمر أو ُمرايب رضمؾ ُم٤مت ًمق يمَّم

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل يمذًمؽ ذقمل، سمٓمريؼ ضم٤مءهتؿ ٕهن٤م ًمٚمقرصم٦م: حتؾ اًمثروة ومٝمذه ـم٤مئرة،

 هذا ي٠مظمذ وم٤معمقفمػ قمٜمده٤م، اعمقفمٗملم رواشم٥م ومتقزع سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اًمٞمقم اًمدول

 آظمر، رء اًمقرع ًمٙمـ ًمف، حيؾ ومٝمق رسم٤م ومٞمف أو رسمقًي٤م أصٚمف يم٤من وًمق وفمٞمٗمتف ًم٘م٤مء اح٤مل

 -جيقز ـمًٌٕم٤م جيقز قمـ ؾم٠مخ٧م إذا أُم٤م

 اًمديٜمٞم٦م أو اًمنمقمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت هذه أن إًمٞمف اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ُم٤م اعمقوقع ذم اعمٝمؿ ًمٙمـ

 -سم٤مًمرسم٤م سمتٕم٤مُمٚمٝم٤م ُمٕمرووم٦م سمٜمقك شمٓمقع أو اح٤مل شم٘مٌؾ أٓ ومٕمٚمٞمٝم٤م

 ُمـ ظم٤مًمّم٦م أُمقاهل٤م اًمتل اعم١مؾم٤ًمت هذه أن: يمالُمٙمؿ ُمـ [أقمرف] :ُمداظمٚم٦م

 وشمٕم٤مُماًل  سمٞمًٕم٤م اًمرسم٤م قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م اعم١مؾم٤ًمت أو ُمثاًل  اًمٌٜمقك هب٤م يٚمحؼ أنف اًمرسم٤م، طمٞم٨م

 --ؿمٞمخ ي٤م اًمٜم٘مٓم٦م هذه شمٌلم ًمق ومحٌذا-- ويمذا

 -قمكم أقمد قمٗمًقا  :اًمِمٞمخ

 ويمذا، سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ قم٤مدي٦م ُم١مؾم٦ًم قمـ يم٤من يمالُمٙمؿ ُمـ: ؿمٞمخ ي٤م أىمقل :ُمداظمٚم٦م

 سمؾ أفمـ وٓ سمٕمٛمؾ، ي٘مقم ٕنف اًمراشم٥م: هذا أظمذ ًمف جيقز ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمؾ أن ىمٚمتؿ ومٝمذا

 اًم٘م٤مئٛم٦م اعم١مؾم٤ًمت أو اًمٌٜمقك سمف يٚمحؼ ٓ هذا أن ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًم٤ًمسم٘م٦م ومت٤موايمؿ ُمـ أقمت٘مد

 --ورؾمقًمف اهلل حم٤مرسم٦م قمغم

 -صحٞمح هذا :اًمِمٞمخ

 -اًمتٗمريؼ شمٌلم ًمق ومحٌذا ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م
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 طمقل يدور يم٤من آٟمًٗم٤م يمالُمٜم٤م وم٢من احل٘مٞم٘م٦م، ذم وضم٤مه٦م هل٤م إخ ُمالطمٔم٦م :اًمِمٞمخ

 يٜمٗمؼ إٟمَّم اعم١مؾم٤ًمت وهذه ُمثاًل، اًم٘مرآن حتٗمٞمظ ذيمرت يمَّم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اعم١مؾم٤ًمت سمٕمض

 اعمقفمٗملم ه١مٓء سم٠من: أن٤م وم٘مٚم٧م اًمٌٜمقك، أصح٤مب ىمٚم٧م يمَّم وُمٜمٝمؿ اخلػم، أهؾ قمٚمٞمٝم٤م

 ُمـ ٞمطٚمظم ومٞمٝم٤م يم٤من وًمق اًمرواشم٥م شمٚمؽ ي٠ميمٚمقا  أن هلؿ جيقز اخلػمي٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم

 ٓ سم٠منف يمثػًما  طمقًمف ٟمدٟمدن ٤مٜميم ُم٤م إمم اًمٜمٔمر يٚمٗم٧م أن وم٤مٕخ اًمرسمقي٦م، إُمقال سمٕمض

 اًمرسم٤م، يتٕم٤مـمك اًمذي اًمٌٜمؽ ذم-- اًمرسم٤م شمتٕم٤مـمك دائرة ذم ُمقفمًٗم٤م يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز

 أىمقل ويمَّم ًمٚمرسم٤م، ُم٤ٌمذ ُم٤ًمس هل٤م ًمٞمس وفمٞمٗمتف يم٤مٟم٧م ُمٝمَّم ُمقفمًٗم٤م يٙمقن أن جيقز ٓ

 ةُم٤ٌمذ قمالىم٦م ًمف ومٚمٞمس اًمٌٜمؽ، هذا ذم اًم٘مَّمُم٦م يٚمؿ يمٜم٤مس أنف هٌف: إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم

 يتقفمػ أن ُمٓمٚمً٘م٤م جيقز ٓ: ٟم٘مقل ومٜمحـ ذًمؽ، وٟمحق وىمٌْمف وشم٘مديٛمف سمتًجٞمٚمف سم٤مًمرسم٤م

 يتٕم٤موٟمقن يمٚمٝمؿ اًمٙمٜم٤مس، إمم اًمٌٜمؽ هذا قمغم إقمغم اعمدير ُمـ رسمقي سمٜمؽ ذم اعم١مُمـ

 -اعمٜمٙمر قمغم

 َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سيح ذم ي٘مقل وضمؾ قمز ورسمٜم٤م

 ىمد قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات وٟمٌٞمٜم٤م[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ

 اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م سمف يٗمن ُم٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمر

 ًمٕمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف اًمٌٜمقك سمٛمقوقع ُم٤ًمس ًمف ُم٤م ذًمؽ ُمـ[ 2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ 

 اخل٤مرج ُمـ ي٠متقن أن يٛمٙمـ اًمِم٤مهدون شوؿم٤مهديف ويم٤مشمٌف وُم١ميمٚمف اًمرب آيمؾ اهلل

 ومٝمٜم٤مًمؽ أيمٚمف وقمغم اًمرسم٤م إـمٕم٤مم قمغم يٕمٞمٜمقن ٕهنؿ ًمٙمـ اًمٌٜمؽ، ذم ُمقفمٗملم ًمٞمًقا 

 شقمنمة اخلٛمرة ذم اهلل ًمٕمـ»: طمدي٨م قمـ ومْماًل  شمٕم٤ممم، سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ اًمٚمٕمٜم٦م ؿمٛمٚمتٝمؿ

 هذه-- يمٚمٝم٤م اؿمؽمايمٝم٤م سمج٤مُمع وذًمؽ إنقاع، هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمدد وىمد

 -ـمري٘متف سمح٥ًم يمؾ اخلٛمر ذب قمغم اًمتٕم٤مون قمغم إنقاع

 (00:70:70( .2) ضمدة ومت٤موى)



 792 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اعمقفمٗملم 

  وافبـقك ادافقة وافؼـات ادمشسات دم افعؿؾ

 إئٛم٦م، سمٕمض ومت٤موى طمقل ؾم١مآً  ٟم٠ًمل أن ُٟمريد طم٘مٞم٘م٦مً  ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٌٜمقك أو اح٤مًمٞم٦م اًمنميم٤مت أو اعم١مؾم٤ًمت ذم اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب ًمٕمٛمؾ

 يمثػم، خمتٚمٗم٦م آراء هٜم٤مك يمثػماً، ومٞمٝم٤م شمْم٤مرسم٧م اًمٜم٤مس يٕمٜمل احل٘مٞم٘م٦م هذه وسم٤مًمت٤مزم 

 سم٤مًمذات؟ اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل شمقوٞمح شُمٕمٓمٞمٜم٤م ًمق ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ري٧م ومٞم٤م

م أن٤م :اًمِمٞمخ  سملم رء إمم اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن ُأريد ًمٙمٜمل اعمقوقع، ذم شمقوٞمح٤مً  ؾم٠ُمىَمدر

 :وهق ذًمؽ، يدي

 قم٤مُّم٦م يْمٓمرب ح٤مذا: صمؿ واطمدة، ُم٠ًمخ٦م طمقل اعمتٜمققم٦م إضمقسم٦م شمتٙم٤مصمر ح٤مذا 

 اعمتٕمددة؟ إضمقسم٦م هذه شمٚم٘م٤مء اًمٜم٤مس

 اعمِم٤ميخ أو اعمٗمتلم إمم يٕمقد اًمذي اًم٥ًٌم واطمد، رء هق ذًمؽ ذم وم٤مًم٥ًٌم

 : وهق واطمد، رء إمم يٕمقد اًمٜم٤مس، قم٤مُم٦م أو واعمًتٗمتلم

 ذًمؽ أىمقل ىمد أن٤م يم٤من وإن سمجٝمؾ، أىمقل ٓ ،%99 سمٜم٦ًٌم ُيْٗمُتقن ُيْٗمُتقن، اًمذيـ إن

 يمت٤مب ُمـ ذقمل دًمٞمؾ إمم آؾمتٜم٤مد دون يٗمتقن إٟمَّم: أىمقًمف أن أريد اًمذي وإٟمَّم أطمٞم٤مٟم٤ًم،

ُمقن هؿ وإٟمَّم ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمدي٨م ُمـ أو اهلل  آرائٝمؿ، اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م إمم ُيَ٘مدر

 -جمتٝمدون أهنؿ اًمتٕمٌػم صح إذا واضمتٝم٤مداهتؿ

 ذم احلػمة، ذم ومٞم٘مٕمقن هٜم٤م، ُمـ ورأج٤مً  هٜم٤م، ُمـ رأج٤مً  يًٛمٕمقن اًمٜم٤مس ه١مٓء سم٤مًمت٤مزم

 -إىمقال هذه ُمـ ىمقل أير  ُمع وضمؾ قمز اهلل طمٙمؿ يدرون وٓ ي٘م٤مل، يمَّم سمٞمص طمٞمص

 يَم٤منَ  َوًَمقْ : ﴿ىم٤مل أنف اًمٕم٤معملم رب يمت٤مب وصػ ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمّمقص ُمـ

ـْ    هَمػْمِ  قِمٜمْدِ  ُِم
ِ
 [- 82:اًمٜم٤ًمء]﴾ يَمثػًِما  اظْمتاِلوًم٤م ومِٞمفِ  ًَمَقضَمُدوا اّللَّ

 وُُمٜمَّزه ظم٤مل ومٝمق اًمٕم٤معملم، رب قمٜمد ُمـ ُمٜمزًٓ  يم٤من ح٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن هذا إن: أي

ًمف ذم وآوٓمراب آظمتالف ُمـ  ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم وأطمٙم٤مُمف، وومت٤مويف أىمقا
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 واطمدًا، ىمقًٓ  يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ ُمًت٘م٤مة وومت٤مواٟم٤م ذقمٜم٤مً  يم٤من إذا

 -ُمت٤ٌمقمدة ُمتٜم٤مومرة ُمتج٤مذسم٦م أىمقآً  وًمٞمس

ػ سملم ومرق ٓ اعمًٚمٛملم، يم٤موم٦م قمغم وم٤مًمقاضم٥م  سملم ُمث٘مػ، همػم أو ُمٜمٝمؿ اعمَُث٘مَّ

 -إظمرى اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمٚمقم ُمـ اًمنمقمل همػم اًمٕمٚمؿ وـم٤مًم٥م اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م

 هق ُم٤م يٕمرومقا  أن اعمُْجَٛمؾ، اًمققمل هذا قمٜمدهؿ يٙمقن أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م يمٚمٝمؿ 

 ---اهلل رؾمقل ىم٤مل-- اهلل ىم٤مل: هق أم وقمالن؟ ومالن رأي هق هؾ اإلؾمالم؟ ذم احلٙمؿ

 يم٤مًم٘مقاٟملم ًمٞم٧ًم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم أن: أي احل٘مٞم٘م٦م، هذه يٕمرومقا  أن جي٥م 

 ختتٚمػ أذواىمٝمؿ، ختتٚمػ أومٝم٤مُمٝمؿ، ختتٚمػ أؿمخ٤مص ُمـ صدرت أهن٤م اًمقوٕمٞم٦م،

 -هبؿ حتٞمط اًمتل اًمٔمروف

 ُم٤م ُمع يتٜم٤مؾم٥م اًم٘م٤مٟمقن يٙمقن ُمثاًل، ديٛم٘مراـمل ضمق ذم يٕمٞمش ُمثالً  يم٤من وم٢من 

 ضمق ذم يم٤من إن ذًمؽ، قمٙمس ومٕمغم اؿمؽمايمل ضمق ذم يم٤من إن سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م، يًٛمقٟمف

 -ذًمؽ قمٙمس قمغم ؿمٞمققمل

 -هٙمذا ًمٞم٧ًم اإلؾمالم ذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وسمٞمَّٜمف يمت٤مسمف ذم اهلل أنزل سمَّم اهلل يتٕمٌدوا أن ُُمَٙمٚمَّٗمقن اعمًٚمٛمقن 

 -طمديثف ذم

 أىمقآً  ؾمٛمٕمقا  إذا أهنؿ يم٤موم٦م، اعمًٚمٛملم قمٜمد اًمققمل هذا يٙمقن أن ومٞمج٥م وطمٞمٜمئذٍ  

 -اًمتٜم٤مىمض هذا ُمـ سمريء اإلؾمالم أن ؿمؽ ٓ: ي٘مقًمقا  رأؾم٤مً  واطمدة ُم٠ًمخ٦م ذم ُمتٜم٤مىمْم٦م

 -اعمٓمٚمقب هذا :ُمداظمٚم٦م

 يم٤من إذا سمٛمٕمٜمك يمٛم٘مدُم٦م، ُمٜمف سمد ٓ هذا ًمٙمـ يٙمٗمل، ٓ وطمده هذا ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

ٌّع اعمًٚمؿ اإلٟم٤ًمن  إىمقال هذه أن طمٞم٨م ُمـ طمػمان، همػم ومٝمق اًمرأي، هبذا ُُمَتَِم

سم٤ًم، يمٚمٝم٤م شمٙمقن أن ُيٛمٙمـ ٓ اعمتٕمددة  يِم٤مء، ُم٤م ُمٜمٝم٤م خيت٤مر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وأنف صقا

 --واطمد هق احلٙمؿ وأن احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمرف يم٤من إذا
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 يت٤ًمءل ًمٙمل ُمًٚمؿ: يمؾ ىمٚم٥م ُمـ ُمتٛمٙمٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمٙمقن أن سمد ٓ ومٝمذه

 إىمقال؟ هذه ُمـ احلؼ وم٠مجـ: ذًمؽ سمٕمد

 : اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مًمف ُم٤م إظمػمة، اعمرطمٚم٦م شم٠ميت طمٞمٜمئذٍ 

 سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس  اًمّمح٤مسم٦م  ىم٤مل  قًمــفــــــرؾم ىمـــــ٤مل   اهلل ىمـــــــــــــــ٤مل  اًمٕمٚمؿ

 وم٘مٞمف رأي وسملم اًمرؾمـــــــــقل سملم ؾمٗم٤مه٦مً  ًمٚمخالف ٟمّمٌؽ اًمٕمٚمؿ ُم٤م

 واًمتِمٌٞمف اًمتٕمٓمٞمؾ ُمـــــــــ طمذراً  وٟمٗمٞمٝم٤م اًمّمٗمــــ٤مت ضمحد وٓ يمال،

 رأج٤مً  وضمدت ًمٙمـ-- هٜم٤م ُمـ ورأي هٜم٤م، ُمـ ورأي هٜم٤م، ُمـ رأي شمًٛمع ومٚمَّم

 احلؼ وم٢مٟمف شمٗمٚمتف: وٓ سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمف وَمُٕمضَّ -- اهلل رؾمقل ىم٤مل-- اهلل سم٘م٤مل ُمدقمقُم٤مً 

 :اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ ذيمر يمَّم هٜم٤م ومٞم٘مقل هلذا، ُمٕم٤مرو٦م شمٙمقن إظمرى وأراء اعمٌلم،

 سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل رؾمـــــــــــــــــــــــقًمف ىمـــــ٤مل اهلل ٤ملـــــــــــــىم اًمٕمٚمؿ

 وم٘مٞمف رأي وسملم اًمرؾمقل سملم ؾمٗم٤مه٦م ًمٚمخالف ٟمّمٌؽ اًمٕمٚمؿ ُم٤م

 يم٤من ُمٝمَّم اًمٗم٘مٞمف هذا سم٘مقل شميب طمٞمٜمئذٍ  اهلل، رؾمقل وىم٤مل اهلل، ىم٤مل قمرومٜم٤م وم٢مذا

 سم٤مشم٤ٌمع إٓ ُُمَٙمٚمَّٗم٤مً  ًم٧ًم ٕنؽ احل٤مئط: قمرض سمف شميب رأجؽ، ذم وُمٜمزًم٦م قمٚمؿ ًمف

 -اًمًٜم٦م واشم٤ٌمع اًمٙمت٤مب

 ذم سم٠من وؿمٕمرت ـمرطمتف، اًمذي اعمقوقع صٚم٥م إمم ٟمٕمقد اعم٘مدُم٦م، هذه سمٕمد

 -ضمقاٟم٥م قمدة ومٞمف احل٘مٞم٘م٦م ؾم١ماًمؽ

 إظمرى، قمـ إطمداه٤م ومّمؾ ُمـ سمد ومال يمٚمٝم٤م، قمٜمٝم٤م أتٙمٚمؿ أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م وًمذًمؽ 

ؾ وم٠من٧م ؾ زم وَمّمر  -اًمٜم٘م٤مط ُمـ ٟم٘مٓم٦م ُمثالً  زم اذيمر ًمؽ، ُأوَمّمر

 --اًمٕمٛمؾ :ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٜمقك؟ ذم ُمثالً  اًمٕمٛمؾ :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 --ذيمرشمف ُم٤م أول وهذا اًمٌٜمقك، ذم اًمٕمٛمؾ

 --قمٗمقاً  ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمض قمـ وذطم٧م شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمَّم ُمثالً  هٜم٤مك أن سم٤مًمذات ىمّمدشمف اًمذي :ُمداظمٚم٦م

 وُم٤م شمٕم٤ممم، ىم٤مًمف ُم٤م ُمع ؿمخّمٞم٦م آراء يم٤مٟم٧م وإن ؿمخّمٞم٦م، آراء ويم٠مهن٤م إئٛم٦م، آراء

 ُمثؾ قم٤مديلم ٟم٤مس قمـ شُمٜمْ٘مؾ مل أراء هذه واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ٟم٘مؾ

 -اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م

 -يمذًمؽ هق :اًمِمٞمخ

 ذطمٝمؿ وسم٤مًمت٤مزم اعمًٚمٛملم، أئٛم٦م ُمـ يٕمتؼموا ٟم٤مس قمـ إٓ ُٟمِ٘مؾ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -أُمرهؿ ُمـ طمػمة ذم شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمَّم اًمٜم٤مس دمٕمؾ اعمقاوٞمع، هذه ذح ذم وإؾمٝم٤مهبؿ

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م هذه اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدوًم٦م همٞم٤مب ذم أن ٟمحـ: ُمٕمٜم٤مه سمَّم يٕمٜمل 

 -اهلل طمٙمؿ ومرض قمغم شَمٜمُص اًمتل

 اًمنمع؟ طمٙمؿ :اًمِمٞمخ

 ذم اًمٕمٛمؾ سم٠من: وىم٤مًمقا  واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ُٟم٘مؾ وُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اًم٘م٤مـمع اًمرسم٤م حتريؿ ـمٌٕم٤مً  اعمٕمروف وُمـ رسمقي٦م، ُم١مؾم٤ًمشمف يم٤مٟم٧م وًمق طمتك اًمٌٜمقك هذه

 قمٛمؾ جيقز اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م هذه همٞم٤مب ذم وًمٙمـ ؿمؽ، هٜم٤مك ًمٞمس اإلؾمالم ذم

ن أنف طمتك اعمًٚمؿ اًمِم٤ٌمب  اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدوًم٦م هذه ُأىمٞمٛم٧م ًمق طمتك ُمًت٘مٌاًل، ُيَٙمقر

 واح٤مًمٞم٦م، اعمٍمومٞم٦م سم٤مُٕمقر شمٕمٛمؾ أن شمًتٓمٞمع يمقادر ُمدرسم٦م، يمقادر هٜم٤مك يٙمقن

 وشمٜمٛمٞمتف اعمًٚمٛملم ُم٤مل صٞم٤مٟم٦م وسم٤مًمت٤مزم اعمًٚمٛملم، أُمقر قمغم شُمـَح٤مومظ أهن٤م طمتك وسم٤مًمت٤مزم

 -ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف اهلل ذيٕم٦م ُمع يتٗمؼ سمَّم ومٞمف واًمٕمٛمؾ

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ
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 ٟم٤مس أو ضمٝمٚم٦م ىم٤مًمقه٤م ُم٤م اًمٜم٤مس ه١مٓء أن: سم٤مًمذات أن٤م ىمّمدشمف وم٤مًمذي :ُمداظمٚم٦م

ل ٓ أنف وسم٤مًمت٤مزم اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م ُمـ شمٙمٚمٛمٜم٤م ُمثٚمَّم  قمـ ٟمٜم٘مؾ ٟمحـ آرائٝمؿ، قمغم ُيَٕمقَّ

 -ظمػًما  يمؾ اهلل ضمزاك- سم٤مٕطمرى اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٜم٤مس وُمـ إئٛم٦م ُمـ يٕمتؼموا ٟم٤مس

 -آظمر ـمقراً  ضمقايب ي٠مظمذ أن ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 اخلالف وىمع ُم٤م طمٙمؿ قمـ ؾم١ماًمؽ يم٤من ًمق ٕنف ىمٚمٞماًل: طم٤ًمس أظمر اًمٓمقر هذا

ة شم٘مٌٞمؾ ُمثالً  أنف اًم٤ًمسم٘م٦م اعم٠ًمخ٦م ُمثؾ اًمٕمٚمَّمء، سملم ىمديَّمً   -ٓ أو اًمقوقء يٜم٘مض اعمرأ

 -ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٕمد ـُمرطم٧م :ُمداظمٚم٦م

دت أن٧م اًمذي أن اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م ًمق ىمّمدي :اًمِمٞمخ  هذا ُمـ ومٞمٝم٤م اًمٙمالم ضَمدَّ

 ؾمٞمتٓمقر قمٜمدي اجلقاب أن ًمٙمـ شمّمقرت، أن٤م ُمثٚمَّم اجلقاب ذم ٟمٛمٌم يمٜم٤م اًم٘مٌٞمؾ،

 -آظمر رء إمم

 هذا ٕن اًم٤ًمسم٘ملم: إئٛم٦م سملم اخلالف أؾم٤ٌمب قمـ أتٙمٚمؿ أن ُأريد ٓ أن أن٤م

 هذا أن يمالُمؽ ذم شمٚمٛمح أن وم٠من٧م اًم٤ًمقم٦م، ُمقوقع ُمقوققمؽ ُمقوققمؽ، ًمٞمس

 ُمـ ظمرج: شم٘مقل ًمٙمـ يمذًمؽ، ُمٕمؽ أىمقل وأن٤م ضمٝمٚم٦م، ُمـ ظمرج وٓ سمدر ُم٤م اًمرأي

 -اعمِمٙمٚم٦م وهٜم٤م- يمذًمؽ ُمٕمؽ أىمقل وٓ ووم٘مٝم٤مء، قمٚمَّمء

 --ووٕم٧م وىمد ـمقيٚم٦م ىمروًٟم٤م قم٤مؿمقا  اعمًٚمٛملم أن أؾمت٤مذ ي٤م اعمِمٙمٚم٦م

 -اؾمٛمف ؿمق واهلل ٟمًٞم٧م

 ًمٚمحَّمر؟ أو ًمٚمحّم٤من يقوع اًمذي هذا ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -جل٤مم :ُمداظمٚم٦م

 وهٞمؽ؟ هٞمؽ يِمقف ُم٤م جل٤مم، ًمٞمس ٓ :اًمِمٞمخ

 -ؿمقاوم٤مت :ُمداظمٚم٦م

 -قمٚمٞمٜم٤م ومٝمٛم٧م أنؽ اعمٝمؿ اؾمٛمف، آؾمؿ هذا ُمق سمس يٛمٙمـ ؿمقاوم٤مت، :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 ـمٌٕم٤مً  اًمِمقاوم٤مت، ص٤مطمٌٜم٤م ىم٤مل ُمثٚمَّم يْمع قمٜمدُم٤م اًم٤ًمئس أن ضمداً  واوح :اًمِمٞمخ

 هل سمٞمٜمَّم اًمٓمريؼ، سمٞمتِمقف اًمِمقاوم٤مت ٕن سم٤معمٗم٤مزة: اًمّمحراء شمًٛمٞم٦م سم٤مب ُمـ هذا

 -ؿم٤مهدٟم٤م هٜم٤م وٟمحـ اعمرأى، قمٚمٞمف شمْمٞمؼ

 ٓ سمحٞم٨م قمٞمقهنؿ، أُم٤مم اًمِمقاوم٤مت ُوِوَٕم٧م وىمد ىمروًٟم٤م، اعمًٚمٛملم قمغم ُم٣م

 -ٟمقر ُمـ سمّمٞمّم٤مً  إٓ يرون

 قم٤مُم٦م قمـ ًمٞمس وُمٜمٕمقه، طَمَجُروه وم٘مد اإلؾمالم، سمف ضم٤مء اًمذي اًم٤ًمـمع اًمٜمقر أُم٤م 

قه ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ومروقا  طمٞمٜمَّم قمٚمَّمئٝمؿ،: أي ظم٤مصتٝمؿ، وقمـ سمؾ اعمًٚمٛملم،  سمًد ؾَمٛمُّ

 -آضمتٝم٤مد سم٤مب

 -آضمتٝم٤مد سم٤مب ؾمد: اًمٙمٚمٛم٦م هذه اًم٘مّمٞمد وسمٞم٧م ُم٘مدُم٦م، هذه ـمٌٕم٤مً 

 إطمٙم٤مم سَمٞمَّٜمقا  ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م أن آضمتٝم٤مد، سم٤مب ؾمد وُمٕمٜمك

 اًمٜمقر هبذا ُيِْمٖمٚمقا  وٓ ٔرائٝمؿ، ويًتًٚمٛمقا  ي٘مٚمدوهؿ أن اًمٜم٤مس ومٕمغم اًمنمقمٞم٦م،

 - طمًٌف قمغم يمالً  إي٤مه أقمٓم٤مهؿ اًمذي سم٤معم٘مدار هلؿ رسمٜم٤م أقمٓم٤مهؿ اًمذي

 وهذا ُم٤مًمٙمل، وهذا ؿم٤مومٕمل، وهذا طمٜمٗمل، شمٙمقن أن سمد ٓ أن٧م ًمف، طمّددوا ٓ،

 -وشمِم٘مك ومتْمؾ ي٤ًمًرا أو يٛمٞمٜم٤ًم متٞمؾ وٓ طمٜمٌكم،

 يمحٍم احلٍم هذا حمّمقرون، هٙمذا وهؿ اعمًٚمٛملم قمغم ُمْم٧م ىمرون قمنمة

 -اًم٤ًمئس قمٚمٞمٝم٤م يٗمروف اًمذي اًمٓمريؼ هذا ذم اًمداسم٦م

وا أهنؿ ُمٕمٜم٤مه٤م آضمتٝم٤مد، سم٤مب أنٗمًٝمؿ قمغم ؾمدوا ح٤م  قمـ اًمٗمٝمؿ أنٗمًٝمؿ قمغم ؾَمدُّ

 -ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف اهلل

 ش-احلدي٨م قمٚمؿ أصقل»وش اًمٗم٘مف قمٚمؿ أصقل: »سم٤مؾمؿ يٕمروم٤من قمٚمَّمن هٜم٤مك 

ـ أن اًمٕمٚمٛملم، هذيـ ُمـ اًمٖمرض  اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمٕمروم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل َيَتَٛمٙمَّ

ت إذا طمتك أظمرى: ضمٝم٦م ُمـ سم٤مًمٗم٘مف اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًم٘مقاقمد ضمٝم٦م، ُمـ سم٤محلدي٨م  َُمرَّ

 -حتتٝم٤م شمٜمٓمقي اًمتل أطمٙم٤مُمٝم٤م ُم٤م دًٓمتٝم٤م، ُم٤م يٗمٝمؿ أن اؾمتٓم٤مع طمدي٨م أو آي٦م سمف
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 ُيـح٤مول أن ىمٌؾ: أي اًم٘مرآن، ُمٕم٤مُمٚمتف احلدي٨م ُيَٕم٤مُِمؾ أن وم٘مٌؾ طمديث٤ًم، يم٤من إذا أُم٤م 

 -احلدي٨م قمٚمؿ قمٚمٞمف جيري أن جي٥م ذًمؽ يمؾ ىمٌؾ احلدي٨م، هذا ومٝمؿ

 صم٤مسم٧م؟ همػم أم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صم٤مسم٧م هق هؾ صحٞمح؟ هذا هؾ: أي 

ر أن إمم طم٤مضم٦م هٜم٤مك وًمٞمس ُمٜمف، اؾمؽمطمٜم٤م صم٤مسم٧م همػم يم٤من إذا  وذم وم٘مٝمف ذم ُيَٗمٙمَّ

 -اًم٘مرآن قمـ خيتٚمػ ومٝمق دًٓمتف،

شمر صم٤مسم٧م يُمٚمُّف اًم٘مرآن   ومٞمف اًمّمحٞمح، ومٞمف احلدي٨م أُم٤م اعمًٚمٛملم، إمج٤مع هق يمَّم سم٤مًمتقا

 -اعمقوقع ومٞمف اًمْمٕمٞمػ، ومٞمف احلًـ،

: ي٘مقًمقن ويمَّم احل٤مل، سمٚم٤ًمن ذًمؽ ُمٕمٜمك آضمتٝم٤مد، سم٤مب قمٚمٞمٝمؿ ؾُمدَّ  ىمرون قمنمة

 -اعم٘م٤مل ًم٤ًمن ُمـ أنٓمؼ احل٤مل ًم٤ًمن

ف ٓ: آضمتٝم٤مد سم٤مب ؾمد ُمٕمٜمك  اهلل، رؾمقل طمدي٨م شمٗمٝمؿ وٓ اهلل، يمت٤مب ذم شَمَتَٗم٘مَّ

ؽ وٓ  ُمٕمنم ي٤م اظمتّم٤مصٙمؿ ُمـ ًمٞمس هذه ٕن اًمْمٕمٞمػ: ُمـ اًمّمحٞمح متٞمٞمز َيـُٝمٛمُّ

 -اًمٕمٚمَّمء

 اًمذي اًمٙمت٥م سمٜمص ٕنف اعمًٚمٛملم: قم٤مُم٦م قمـ أطمٙمل وٓ اًمٕمٚمَّمء، قمـ أتٙمٚمؿ أن٤م

سمع اًم٘مرن ذم أنف: اعمت٠مظمريـ ُمـ إًمٞمٜم٤م وردت  ومٚمؿ آضمتٝم٤مد، سم٤مب ُأهمٚمؼ اهلجرة ُمـ اًمرا

 -ُمٜمٝمؿ طمؼم شم٘مٚمٞمد واضم٥م: ُمٜمٝمؿ ىم٤مئؾ وي٘مقل اًمت٘مٚمٞمد، إٓ يٌؼ

، ُيَ٘مٚمردون أهنؿ اعمًٚمٛملم، قمغم اًمقاضم٥م هق هذا  قمٚمَّمء ُمـ قم٤مًح٤م: يٕمٜمل طمؼًما

 -وأمحد واًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق: إرسمٕم٦م اعمذاه٥م

ٝمف ظمػماً  سمف اهلل ُيِرد ُمـ: »أُم٤م اًمقاضم٥م، هق هذا   ي٘مقًمقن ومٙم٤مٟمقا ش- اًمديـ ذم ُيَٗم٘مر

 -اٟمتٝم٧م أن، وفمٞمٗمتٙمؿ ًمٞم٧ًم هذه: هلؿ

ؾ هذا قمغم احل٤مرض، ًمٚمٕمٍم وصٚمٜم٤م ًُ ْٚم ًَ  ؿم٤مومٕمل طمٜمٗمل: اًمٗم٘مف قمٚمؿ إًمٞمٜم٤م ورد اًمَت

 -طمٜمٌكم ُم٤مًمٙمل

 اعمرأة ُمس أن ح٤مذا ومٞمف، أبح٨م أن ُأريد يمٜم٧م اًمذي هذا اظمتٚمٗمقا؟ ح٤مذا أُم٤م 

 اًمقوقء؟ يٜم٘مض ٓ سمِمٝمقة
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 -يٜم٘مض: وىم٤مل اًمث٤مين اًمٓمرف ذم وىمػ اًمث٤مين

 ٓ ؿمٝمقة سمٖمػم يم٤من وإن يٜم٘مض، سمِمٝمقة يم٤من إن: ىم٤مل سم٤مًمقؾمط وىمػ واطمد

 -يٜم٘مض

 -أؾم٤ٌمسمف ًمف

 ومٞمَّم واًمٗمت٤موى أراء واظمتالف احل٤مرض، اًمٕمٍم ذم أن اًمٌح٨م دام ُم٤م ًمٙمـ

 ؿمٞمئ٤مً  أن٧م ؾمٛمٕم٧م اًمذي احلدي٨م هذا ُمٜمل يتٓمٚم٥م ومٝمذا ُم٤ًمئؾ، ُمـ اًمٜم٤مس قمغم َيـِجدّ 

 -ُم٘مدُمتف ُمـ

: أقمٜمل إرسمٕم٦م، إئٛم٦م ٟمٛمط قمغم قمٚمَّمء هٜم٤مك يٙمقن أن شمتٓمٚم٥م اعم٤ًمئؾ هذه

ؾمقن جمتٝمديـ، قمٚمَّمء يٙمقٟمقن  ُمـ أدًمتٝم٤م ُمـ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم اؾمتٜم٤ٌمط قمغم ُُمَتَٛمرر

 وٓ اًمِمقاوم٤مت، هلؿ وووٕم٧م اًم٤ٌمب، قمٚمٞمٝمؿ ُأهمٚمؼ وىمد هؿ أجـ ُمـ- واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 :ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل يمَّم سمس، ُمذهٌٙمؿ ذم إٓ شمِمقومقا  أن جي٥م

 اًمٓمريؼ سُمٜمَٞم٤َّمت ُمـ ومدقمٜمل ظمٗم٤مء سمف ُم٤م احلؼ هق ومٝمذا

 اًمٕمٚمقم يدرؾمقا  اًمذي اًمٓمالب ُمـ يمثػم يمٛمثؾ اًمٞمقم، اعمٕم٤مسيـ ه١مٓء ُمثؾ

 قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس ؿمٖمٚم٦م ويِمتٖمؾ احلٞم٤مة إمم يٜمٓمٚمؼ صمؿ ٟمٔمري٦م، دراؾم٦م ُمثاًل، اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م

 ومل ٟمٔمري ٕنف ؿمٞمًئ٤م: ُيٗمٞمده ٓ درؾمف اًمذي اًمٕمٚمؿ وهذا إـمالىم٤ًم، درؾمف اًمذي سم٤مًمٕمٚمؿ

ٌرؼ  -قمٛمٚمٞم٤مً  ُيَٓم

 يدرؾمقه- احلدي٨م وأصقل اًمٗم٘مف أصقل: إصٚملم ىمٚمٜم٤م، اًمذي اًمٕمٚمؿ وهٙمذا

 --يٕمٜمل اًمتقارث--- هٞمؽ-- ٟمٔمري٦م دراؾم٦م

ٌر٘مف: أطمد ٓ قمٛمٚمٞم٤مً  ًمٙمـ  -دمتٝمد جيقز ٓ أن٧م- ُمٜمٝمؿ طمؼم شم٘مٚمٞمد واضم٥م: ٕنف ُيَٓم

 ذم اعمذه٥م طمٜمٗمل ٟمِم٠مت إًم٤ٌمين، اًمديـ ٟم٤مس حمٛمد أتٙمٚمؿ اًمذي أن٤م ُمثاًل، أن٤م

 قمٜمل ومؽ وضمؾ قمز اهلل ًمٙمـ ًمٚمٛمذه٥م، يمُٛمتٌَّع ضمٚمٞمؾ وقم٤ممل طمٜمٗمل أب ُمـ ؾمقري٤م،

اوم٤مت هذه ٕمٝم٤م وهٙمذا هٙمذا اًمِمقَّ  -يرون ٓ ُم٤م أرى ومٌدأت ىمٚمٞماًل، قمٜمل َوَوؾمَّ
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 واىمٕمٞم٤ًم، ُمثالً  وأرضب ًمٚمًٜم٦م، خم٤مًمػ ظمٓم٠م شمٗمٕمٚمقٟمف أنتؿ اًمذي هذا: أىمقل ومٌدأت 

 -اًمٕمٚمؿ: وصم٤مٟمٞم٤مً  ومٞمف، ٟمحـ سمَّم قمالىم٦م ًمف: أوًٓ 

 آظمره، إمم-- وهٜمدؾمت٤من اًم٤ٌميمًت٤من وذم ُمٍم وذم ؾمقري٤م ذم اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم

 -واًمّم٤محللم اًمٕمٚمَّمء ُمـ ٟم٤مس ومٞمٝم٤م يدومـ

 ُمدومقن أُمٞم٦م، سمٜمل ُمًجد اًمٙمٌػم اعمًجد إُمقيلم قم٤مصٛم٦م اًمِم٤مم دُمِمؼ ذم ورسمَّم 

 -اًمًالم قمٚمٞمف حيٞمك زقمٛمقا  ومٞمف

-- ًمف واًمٜمذر سمف، وآؾمتٖم٤مصم٦م ًمٚمتؼمك هٜم٤مك: اًمٌالد أىم٤ميص ُمـ وُيْ٘مَّمد ىمؼم، ومٝمٜم٤مك 

 -آظمره إمم

 يمؾ ذم اًمّمالة أن قمروم٧م اًمٌمء، سمٕمض اًمٌّمػمة هذه قمٜمل رسمٜم٤م يمِمػ أن سمٕمد أن٤م

 اهلل رمحف أيب يم٤من اًمًـ صٖمػم وأن٤م سمٞمٜمَّم اًمّمالة، قمـ وم٤مٟمتٝمٞم٧م طمرام، ىمؼم ومٞمف ُمًجد

 -ىمديؿ ُمًجد هذا ٕن اعمًجد: هذا ذم ُمٕمف أصكم وأذه٥م سمٞمدي ي٠مظمذين

 سمًٌٕملم أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد ذم اًمّمالة أن احلٜمٗمل، اًمٗم٘مف ذم اًمنموح سمٕمض وذم 

 -ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمًجد ُمـ وأومْمؾ ُمٙم٦م، ُمًجد ُمـ ىمري٥م يٕمٜمل صالة، أخػ

 -إىمَم اعمًجد :ُمداظمٚم٦م

 وهٜم٤مك ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٛمًجد صالة أخػ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمًجد ٓ، :اًمِمٞمخ

 -صالة أخػ سمًٌٕملم

 -أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد :ُمداظمٚم٦م

 َردّ : »اؾمٛمف قمٜمدي، زال ٓ ُمقضمقد يمت٤مب ذم هذه سمٕمٞمٜمل، هذا ىمرأت أن٤م :اًمِمٞمخ

 هذا ذم ىمرأت ويقُمئذٍ ش اًمدُمِم٘مل قم٤مسمديـ سمـ حمٛمد»ًمـش اعمخت٤مر اًمدر ذح ذم اعمحت٤مر

 أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد ذم اًمّمالة أن اًمثقري ؾمٗمٞم٤من قمـ قم٤ًميمر اسمـ روى: ىم٤مل اًمنمح

 --صالة أخػ سمًٌٕملم

ؾ هذا يمٞمػ: صٖمػمة حلٞمتل زاًم٧م ُم٤م وأن٤م ٟمٗمز، ذم ىمٚم٧م أن٤م! اهلل ؾمٌح٤من جر ًَ  ُي

 مم٤م صالة سم٠مخػ هذا ُمًجدي ذم صالة: »يمتٌٝمؿ ذم يذيمروا وهؿ يمٝمذا، يمت٤مب ذم
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ه  ُمًجد يمٞمػش صالة أخػ سمَّمئ٦م ومٞمف وم٤مًمّمالة احلرام، اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقا

 --ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٕمد طم٤مدث وهق هذا، أُمٞم٦م سمٜمل

 هذا وضمدت قم٤ًميمر، اسمـ ًمت٤مريخ ووصٚم٧م اًمٕمٚمؿ، ذم ىمٚمٞمالً  ارشم٘مٞم٧م ذًمؽ سمٕمد

 -اًمثقري ؾمٗمٞم٤من إمم جم٤مهٞمؾ إؾمٜم٤مده وإذا ومٞمف، إثر

 ُم٤م-- اهلل رؾمقل ىم٤مل ي٘مؾ مل ٕنف اعمٕم٤موٞمؾ: ُمـ ومٝمق اًمثقري ؾمٗمٞم٤من إمم صح وًمق 

  ىمٞمٛمتف؟

، اًمٜم٤مس ىمٞم٤مُم٦م ىم٤مُم٧م اعمًجد، هذا ذم اًمّمالة شمريم٧م: اعمٝمؿ  طم٤مهلؿ ًم٤ًمن قَمكمَّ

ًملِمَ  آسَم٤مئِٜم٤َم ذِم  هِبََذا ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َُم٤م: ﴿ي٘مقًمقن ىم٤مهلؿ ًم٤ًمن سمٕمْمٝمؿ [- 21:اعم١مُمٜمقن﴾ ]إَوَّ

 أن٧م اعمًجد، هذا ذم يّمكم أبقك وهذا اعمًجد، هذا ذم صٚمقا  اًمذيـ ُمِم٤مئخٜم٤م أجـ

 -دمقز ٓ اعمًجد هذا ذم اًمّمالة أن شمدقمل اًمزُم٤من آظمر ذم شم٠ميت أن

 قِمّدة ـُمٌع يمت٤مسم٤مً  أخٗم٧م ىمٚمٞمالً  ىمقي٧م ح٤م سمٕمد، ومٞمَّم َأخَّٗم٧م ٕنٜمل زاًمقا، وٓ يم٤مٟمقا 

 ش-ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير: »اؾمٛمف اهلل، واحلٛمد ُمرات

 وؿمٞمًئ٤م اًمٜمحق، ُمـ ؿمٞمًئ٤م قمٚمٞمف وىمرأت احلٜمٗمل، اًمٗم٘مف قمٚمٞمف ىمرأت يمٜم٧م ؿمٞمٌخ  وزم

 -اعمٕم٤مسيـ اعم١مًمٗملم ًمٌٕمض اًمٌالهم٦م ُمـ

 رأجف ُم٤م ؿمٞمخل، ٟمٌض أضمس اعمخ٤مو٦م، هذه ذم أظمقض أن ىمٌؾ: ٟمٗمز ذم ىمٚم٧م 

  اعمقوقع؟ هذا ذم

– ًمف أقمٓمٞمتٝم٤م أنٗمًٝمؿ، احلٜمٗمٞم٦م قمٚمَّمء سمٕمض قمـ وٟم٘مٚم٧م أىمالم، رؤوس ًمف يمت٧ٌم

 -رُمْم٤من أول ذم ,ضمٞمداً  أذيمر ُم٤م

 ذم شمًٌؿ ـمقيٚم٦م، ُمدة سمٕمد إًمٞمف قُمْدت اًم٘مْمٞم٦م، أدرس طمتك قمٜمدي دقمٝم٤م: زم وم٘م٤مل 

 -قمٜمدٟم٤م ُمٕمتؼمة همػم هب٤م أتٞم٧م اًمذي إىمقال هذه: زم ىم٤مل و٤مطمٙم٤ًم، وضمٝمل

 -أيمؼم اهلل :ُمداظمٚم٦م

 احلٜمٗمٞملم؟ قمٚمَّمئٜم٤م ُمـ ٟم٘مٚم٧م أن٤م ح٤مذا؟: ًمف ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ
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 - وسمسش قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م»وش اًمٗمالح ُمراىمل»سمـ حمّمقر وم٘مٝمٜم٤م ٟمحـ: ىم٤مل

 ووم٘مف، طمدي٨م ذوح ُمـ يٜم٘مٚمقه اًمذي اًمٙمت٥م ُمئ٤مت ذم ورصمٜم٤مه اًمذي اًمٗم٘مف هذا

 درؾم٧م أن٤م اًمذي اعمٕم٤مسيـ سمٕمض أدُمٖم٦م ذم احلٜمٗمل، اًمٗم٘مف ذم يمت٤مسملم ذم اٟمحٍم ومٕمالً 

 -قمٚمٞمٝمؿ اًمٗم٘مف

 طم٤مس وهق جيتٝمد أن ًمف أجـ ومٛمـ جيتٝمد، أن اًمٕم٤ممل هذا ُمثؾ أراد ومٚمق: اًمِم٤مهد

 شَمزن ٓ اًمتل اًمٓم٤مُم٤مت ُمـ وومٞمف شم٘مٚمٞمد، ذم شم٘مٚمٞمد يُمّٚمف ويمت٤مسملم يمت٤مسملم، سملم قمٚمٛمف

 -سمٛمٞمزان

 وشمٜمٌف اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب ُمـ إؾمالُمٞم٦م صحقة هٜم٤مك ص٤مر ومٕمالً  أن: اخلالص٦م

 -ديٜمٝمؿ إمم يٕمقدوا أن اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م أنف ضمداً  ـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م همٗمٚم٦م سمٕمد اعمًٚمٛمقن

 شمّمٗمٞم٦م، قمٛمٚمٞم٦م ٟمٕمٛمؾ أن ومالزم ورصمٜم٤مه٤م، ىمديٛم٦م اظمتالوم٤مت أُم٤مم ٟمحـ: أوًٓ 

 اًمدم ظمروج-- وشم٘مٌٞمٚمٝم٤م اعمرأة ُمس اعمذه٥م، هذا قمغم أو اعمذه٥م هذا قمغم هلل ٟمتٕمٌد

 اًمّمالة؟ شمّمح ٓ أو اًمّمالة شمّمح هؾ شُمرى ي٤م-- يمذا

ت ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م اعمًٚمؿ، هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمدة سمٙمؾ قمالىم٦م هل٤م هذه   ىمْم٤مي٤م ُمٕمٜم٤م ضَمدَّ

 -ىمٌؾ ُمـ ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل

 اًمٗمت٤موى؟ هذه ضمقاب ي٠مظمذ أن اًمٕم٤ممل يًتٓمٞمع أجـ ومٛمـ

 أقمٓمك طمٙمٞمؿ، قمٚمٞمؿ ُمـ شمٜمزيؾ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٕن واًمًٜم٦م: اًمٙمت٤مب ُمـ 

 أطمٙم٤مًُم٤م يم٤مٟم٧م وًمق أطمٙم٤مًُم٤م، ُمٜمٝم٤م يًت٘مل سمٕمد ومٞمَّم اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ًمٙمل ٟمّمقًص٤م:

 -ضمديدة

 وضمد قمٚمٛمف طم٤مس اًمذي اجل٤مُمد هذا أن يمٞمػ ُمٕمل، أن٤م وىمع ُمثالً  هبذا وأرضب

 -قمٚمٞمٝمؿ اعمٜمٙمر مجٚم٦م ُمـ وهذا آضمتٝم٤مد، ُيٜمِْٙمر وهق جيتٝمد أنف ُمْمٓمًرا  طم٤مًمف

 وهلش إدًم٥م» اؾمٛمٝم٤م ؾمقري٤م ؿمَّمل ذم سمٚمدة إمم سم٤مًمدقمقة اٟمت٘مٚم٧م طمٞم٤ميت، شم٤مريخ ذم

 -طمٚم٥م همرب
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 ُمـ أنت٘مؾ حمدودة، دائرهُت٤م اًمدقمقة سمس اًمٌالد، وشمِمٛمؾ شمًتٛمر اًمدقمقة سم٤مًمٓمٌع 

 -وم٘مط طمٚم٥م إمم محص إمم دُمِمؼ ُمـ سمٚمد، إمم سمٚمد

 --وهٙمذا اًمدقمقة واٟمت٘م٤مل اًمًٗمري٤مت سم٥ًٌم شمًتٛمر: اًمدقمقة ًمٙمـ

 يم٤من رضمؾ واؾمت٘مٌٚمٜم٤م هٜم٤مك ذهٌٜم٤م ُمرة، ٕول إدًم٥م إمم أذه٥م أظمػماً  ىمررت

ٞمٝم٤م اًمتل اًمدقمقة يت٘مٌؾ اؾمتٕمداد قمٜمده وأنف ـمٞم٦ٌم، أظم٤ٌمًرا قمٜمف ؾمٛمٕمٜم٤م ٛمر ًَ  سمدقمقة ٟمحـ ُٟم

 -اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب دقمقة: يٕمٜمل ؾمٚمٗمٞم٦م،

ه اًمرضمؾ ومٝمذا   أطمًـ اؾمت٘مٌٚمٜم٤م احلٞم٤مة، ىمٞمد ذم يزال ٓ أنف وومٝمٛم٧م ظمػًما، اهلل ضمزا

 -اؾمت٘م٤ٌمل

٦م اًمٖمروم٦م وضمدت ًمٙمـ   سمٛمٗمتل أتك إًم٤ٌمين، اًمِمٞمخ قمغم ًمٞمتٕمرومقا  أتقا  سم٤مًمذيـ هم٤مصَّ

 -آظمره إمم-- همػمهؿ وُمـ اعمخ٤مسمرات ُمـ-- يمذا سمْم٤ٌمط وأتك اًمٌٚمد،

 اًمٖمروم٦م شمٚمؽ ُمع اًمٖمروم٦م ُمثؾ ىمديٛم٦م، أبٜمٞم٦م ىمديٛم٦م ىم٤مقم٤مت اًمِم٤مم ذم هٜم٤مك وقمٜمدٟم٤م 

 -ممتٚمئ٦م يمٚمٝم٤م وأوؾمع،

٥م شمقذم، يرمحف اهلل اًمٙمٞم٤مزم، طمًـ اؾمٛمف: اعمٗمتل هذا ذم اخلالص٦م  : ومٞمٜم٤م َرطمَّ

 اعمٜمزل رب وأن٧م اًمْمٞمقف ٟمحـ   ًمقضمدشمٜم٤م زرشمٜم٤م ًمق وٞمٗمٜم٤م ي٤م

 قم٤مدةً  اعمٕمًقل اًمٙمالم ٕن أن٤م: طمذري أظمذت اؾمت٘مٌٚمٜمل، اًمِمٕمر اًمٌٞم٧م هبذا

 -رء وراءه يٙمقن

قمل أنؽ سمٚمٖمٜم٤م: زم ىم٤مل قمل أن٤م- ٓ: ًمف ىمٚم٧م- آضمتٝم٤مد شَمدَّ  هٜم٤م ودظمٚمٜم٤م آشم٤ٌمع، َأدَّ

 -أن ومٞمف ُم٤مًمٜم٤م سمح٨م ذم

 اإلٟم٤ًمن يٛمٙمـ ٓ أنف أقمت٘مد أن٤م أؾمت٤مذ، ي٤م سمس: ًمف ىمٚم٧م- احل٤ًمؾم٦م ًمٚمٜم٘مٓم٦م وصٚمٜم٤م 

 -اًم٘مدُم٤مء يُمُت٥م ذم ضمقاهب٤م ٟمجد ٓ ُم٤ًمئؾ شَمـِجدُّ  ٕهن٤م ُمذهٌف: ذم مجقده قمغم ئمؾ أن

 -اعمذه٥م :ُمداظمٚم٦م

 -يمثػمة ُم٤ًمئؾ: أبنم ًمف ىمٚم٧م ُم٤مذا؟ ُمثؾ: ىم٤مل :اًمِمٞمخ
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ؾمف اٟمتخرت وًمد ًمف أب: ُم٠ًمخ٦م ُمٕمل وىمٕم٧م أن٤م   قمٚمٞمف وُم٣م ومحِم٤مه٤م، أرضا

د أنف قمٚمٞمف ُمٜمٕمؿ واهلل ؾمٜملم، ـْ  هٜم٤مك ضمٞمدة، وصحتف أؾمٜم٤مٟمف، ضمدَّ  أبقه، قمغم ومتـ َُم

: اًمٜم٤مس سملم شم٘مقل وأن٧م أرضاؾمف، طم٤مر اسمٜمؽ: ًمف ىم٤مًمقا  اًمٗم٘مف، قمٚمَّمء ُمـ قم٤ممل وأبقه

ؾمف حيٌم اًمذي  هق صالة، ًمف ًمٞمس اًمٙمالم هذا ي٘مقل اًمذي هذا- صالة ًمف ًمٞمس أرضا

 سم٠من ي٘مقل ُمذهٌٜم٤م: ي٘مقل اعمٜمٓم٘مل، ًمٞمس اًمٌٞمزٟمٓمل اًمتًٚمًؾ قمغم وي٘مقل إطمٜم٤مف، ُمـ

 -ي٘مقل اًمدًمٞمؾ هٙمذا: أىمقل وأن٤م اجلٜم٤مسم٦م، همًؾ ذم واضم٤ٌمن وآؾمتٜمِم٤مق اعمْمٛمْم٦م

 اح٤مء إيّم٤مل وضم٥م ُمٙم٤من اٟمٙمِمػ اًميس اٟمتخر وم٢مذا: وي٘مقل سمٞمٛميض هق ًمٙمـ 

: وم٢مذاً  اعمٙم٤من، ذًمؽ إمم اح٤مء إيّم٤مل ُمٜمع ٤مهُمٕمٜم وطمِم٤مه، اإلٟم٤ًمن هذا ضم٤مء وم٢مذا إًمٞمف،

 يّمؾ ًمـ اٟمٙمِمػ ُم٤م إذا وهذا اًمٗمؿ، يمؾ إمم اح٤مء يّمؾ أن واضم٥م ٕنف يٖمتًؾ: مل هذا

 -صالة ًمف وًمٞمس ضُمٜم٥ُم هذا: إذاً  إًمٞمف،

 هٙمذا، يٕمٛمؾ اسمٜمؽ: ًمف ىم٤مل قمٚمٞمف ومتـ ُمـ وهٜم٤مك اًمٜم٤مس، سملم يتٙمٚمؿ يم٤من هٙمذا

 أن إُم٤م: ًمف ىم٤مل إُمْم٤مئف، إمم سمح٤مضم٦م سم٠منف ؿمٕمرت وأن٤م صحٞمح،: اسمٜمف وم٘م٤مل اسمٜمف، ؾم٠مل

 -قمٜمدي ُمـ خترج أو ُمٕمل، شمٕمٞمش طمتك أرضاؾمؽ ختٚمع

 -سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ :ُمداظمٚم٦م

 -اجلٛمٝمقري٦م ُمٗمتل يقُمئذ دُمِمؼ ذم اًمٌٚمد ُمٗمتل ًمٚمٛمٗمتل، اًم٘مّم٦م طمٙمٞم٧م :اًمِمٞمخ

 إًمٞمؽ ومالن أتك: ًمف وم٘مٚمٜم٤م سمٜمٗمز، أن٤م ومذه٧ٌم ومٞمٝم٤م، ًمٜم٤م ًمٞمس أجْم٤مً  ـمقيٚم٦م ىمّم٦م 

 ُم٤م ًمٙمـ جيقز، أنف سمٚم٤ًمٟمؽ أومتٞم٧م أن٧م واسمٜمف، إب سملم ُيّمٚمح ًمٙمل ومتقى: وأراد

 ذم اعم١ًمول ُمـ ومتقى ُأريد أن٤م: ي٘مقل اعمتٕمّم٥م إب هذا ٕن رؾمٛمٞم٦م: ومتقى أقمٓمٞمتف

 اسمٜمل، أضمؾ ُمـ ريب قمٜمد ُم١ًمول أيمقن وٓ ؾمٗمري ذم ُمٕمل آظمذه٤م طمتك ؾمقري٤م،

 -أومتك اعمٗمتل إن: وأىمقل

 ؾم١مال طمّمؾ سمدوري، أن٤م ذه٧ٌم ومتقى، يٕمٓمف مل اًمقؾمٞمط أتك ح٤م اعمٗمتك

 شمٕمٓمل أٓ: ًمف وم٘مٚمٜم٤م ٟمٕمٓمل، ٓ رؾمٛمٞم٦م ومتقى ٟمٕمٓمل، ٓ: ىم٤مل آظمره، إمم-- وضمقاب

 - ٟمٕمؿ: ىم٤مل ؿمٗمٝمٞم٦م؟ ومتقى
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 --اعمذه٥م ذم ضم٤مء: ىم٤مل رء؟ أي قمغم ومتقاك سمٜمٞم٧م أن٧م: ًمف ىمٚم٧م

 -أجقب أبق اًم٤ًمقم٦م هذيؽ وحؽ ُمثٚمَّم شمْمحٙمقا، ٓ أنٗمًٙمؿ اُمٚمٙمقا  سمس 

 عمٜمع سم٤مًمِمٛمع: اًمِمت٤مء ذم اًمرضمٚملم ؿم٘مقق طمِمق وجيقز: اعمذه٥م ذم ضم٤مء: ىم٤مل

 -اًمرضمٚملم ذم اًم٤ٌمرد اح٤مء رضر

 -ضم٤مز اًمرضمؾ طمِمق قمغم اًميس حلِمق ىمٞم٤مؾم٤مً : إقمٔمؿ اعمٗمتل ىم٤مل 

 ُم٠مظمقذ: ىم٤مل ح٤مذا؟: ًمف ىمٚم٧م- ٓ: وم٘م٤مل- ًمٜم٤م ايمتٌف أؾمت٤مذ ي٤م اًمٙمالم هذا ـمٞم٥م،

 قمـ ٟم٘مالً  إٓ شمٗمتقا  جيقز ٓ أنف إُمر، وزم ُمـ: ىم٤مل ُمـ؟ ُمـ: ًمف ىمٚم٧م- اًمٕمٝمد قمٚمٞمٜم٤م

 -يمت٤مب

 ذم ٟمص هٜم٤م يقضمد ومال إول، اًمزُمـ ذم يٙمـ مل هذا اًميس طمِمق أن وسمٜم٤مء 

 -رؾمٛمٞم٦م ومتقى ُيٕمٓمقا  ٓ ًمذًمؽ اًمٙمت٤مب:

 ح٤مذا؟ شمٙمتٌف، ٓ شم٘مقًمف يمالم! اهلل ؾمٌح٤من ي٤م

ٞمٜم٤م: أدري ٓ قم٤ٌمرة سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقا  --- يٕمٓمٞمٜم٤م أنف ُمٕمف شمٕمٌٜم٤م: يٕمٜمل ُمٕمف، يَمٕمر

 -أقمٓم٤مٟم٤م ُم٤م سمتقىمٞمٕمف، ورق

 ُُمَ٘مٚمرد ٕنف اجلقاب: يم٤من وهٙمذا ُمث٤مل، هذا: ًمف ىمٚمٜم٤م ضمرى، سمَّم إدًم٥م ُمٗمتل أظمؼمٟم٤م

 -ـمريًدا اًمقًمد وأصٌح واسمٜمف، إب سملم ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م طمؾ يٕمٓمٜم٤م مل

 اًمٓم٤مئرة؟ ذم اًمّمالة دمقز هؾ أن: اإلدًمٌل ًمٚمٛمٗمتل ىمٚمٜم٤م صم٤مٟمًٞم٤م، ُمث٤مًٓ  ًمف ىمدُمٜم٤م

 -جيقز ـمٌٕم٤مً : ىم٤مل

 --اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًمّمالة قمغم اًمٓم٤مئرة ذم ًمٚمّمالة ىمٞم٤مؾم٤مً : ىم٤مل ح٤مذا؟: ًمف ىمٚم٧م

 -جيقز ُم٤م ىم٤مل ُم٤م أنف ُمٚمٞمح ظمػمه، يَمثَّر

 سم٤مٕرض ُمتّمٚم٦م اًمٓم٤مئرة يمذًمؽ سم٤مح٤مء، سم٤مٕرض ُُمّتّمٚم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م أن يمَّم: ىم٤مل

 -اجلٖمراومٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٙمالم هذا صحٞمح سم٤مهلقاء،

 -أظمٓم٠مت طمٞم٨م ُمـ اعمٗمتل، طمية ي٤م أص٧ٌم: ًمف ىمٚم٧م
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 يمٞمػ؟: ىم٤مل

 -اضمتٝمدت: أوًٓ : ًمف ىمٚم٧م

 -اضمتٝمدت يمٞمػ: ىم٤مل

٧م ٕنؽ: ًمف ىمٚم٧م ًْ  ومٞمٝم٤م، ُمقضمقد رء قمغم اًمٙمت٥م، ذم ُمقضمقد همػم ؿمٞمئ٤ًم ىِم

 --هذه اًمٓم٤مئرة

 -ُمقضمقدة شمٙمـ مل :ُمداظمٚم٦م

 :ومٞمٝم٤م ي٘مقًمقا  ىمّمٞمدة أظمذٟم٤م صٖم٤مر وٟمحـ يمٜم٤م :اًمِمٞمخ

 -اًمٗمْم٤مء ذم شمٓمػم اهلقاء ؾمٗمٞمٜم٦م

 -صٖم٤مر وٟمحـ

 ُمتّمٚم٦م اًمًٗمٞمٜم٦م أن ويمَّم سم٤مهلقاء، سم٤مٕرض ُمتّمٚم٦م اًمٓم٤مئرة هذه: وم٘م٤مل اعمٝمؿ،

 -سم٤مح٤مء سم٤مٕرض

 -أص٧ٌم طمٞم٨م ُمـ أظمٓم٠مت أن٧م ًمٙمـ- ضَمّٞمد ًمف ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 يمٞمػ؟: ىم٤مل

 وفمٞمٗم٦م وًمٞم٧ًم اعمجتٝمد، وفمٞمٗم٦م واًم٘مٞم٤مس ىم٧ًم ٕنؽ اضمتٝمدت: أن٧م: ًمف ىمٚم٧م

 -اعمَُ٘مٚمرد

 -قمٜمف سمتٗمتل اًمذي اًمٙمت٤مب ُمـ ومتقى شمٕمٓمٞمٜم٤م أن سمد ٓ أن وم٠من٧م 

 -ُمقضمقًدا يم٤من ُم٤م هذا: ىم٤مل

 شَمـِجدُّ  اًمتل إؿمٞم٤مء قمغم أضمقسمف شُمٕمٓمل يمٞمػ أن٤م، طمجتل هذه: ًمف ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ

 -اًمزُم٤من ُمـ ُم٣م ومٞمَّم ُمقضمقدة شمٙمـ ومل أن

 -ضمداً  ًمٚمٛم٘مٚمد سم٤مًمٜم٦ًٌم رائٕم٦م وهذه اًمٗم٘مٝمل، اًمٜمص ظم٤مًمٗم٧م صم٤مٟمٞم٦م ُمرة أظمٓم٠مت ًمٙمـ 

 هق؟ ُم٤م: ىم٤مل



 101   اعمقفمٗملم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش: اًمراومٕمل» ىم٤مل: ًمف ىمٚم٧م

ٛم٦م وٓ سم٤مًمً٘مػ ُُمَٕمٚمَّ٘م٦م ًمٞم٧ًم أرضمقطم٦م ذم رضمؾ صغم وإذا  إرض ُمـ ُُمَدقمَّ

 -سمذاهت٤م اًمٓم٤مئرة وهل سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف

  اًمٗم٘مٝمل؟ اًمٜمص ظم٤مًمٗم٧م أن٧م يمٞمػ

 اًمٜمص؟ هذا رأج٧م ُم٤م أن٤م: ىم٤مل

 ُمِمٞمٜم٤م وهٙمذاش ًمٚمٖمزازم اًمقضمٞمز يمت٤مب قمغم اًمٙمٌػم اًمراومٕمل ذح» راضمع: ًمف ىمٚم٧م

 -اًمٜم٘م٤مش هبذا سمٕمٞمًدا ؿمقـًم٤م ُمٕمف

 اًم٘مّمٞمد؟ سمٞم٧م أجـ ًمٙمـ احل٤مرض، اًمٕمٍم ذم آضمتٝم٤مد رضورة ًمف وم٠مثٌتٜم٤م 

اد اًمٜمَّج٤مر ب قمٛمٚمٞم٤ًم، ـمٌ٘مٝم٤م وُم٤م ٟمٔمري٦م دروؾًم٤م أظمذ اًمذي احلدَّ  اًمِمٖمٚم٦م، ؾمُٞمَخرر

ب  -ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م-- واحلدادة اًمٜمج٤مرة وُيـَخرر

 ىمْمٞم٦م ذم جيتٝمد ىم٤موًٞم٤م أو ُمٗمتًٞم٤م رضمالً  دمد: مت٤مُم٤مً  احل٤مرض اًمٕمٍم هذا ذم َُمَثُٚمٜم٤م هذا 

 -ضمداً  طمديث٦م

 صحٞمح٦م، اًمّمالة هٙمذا ي٘مقًمقا  ٟم٤مس أُمر قمٚمٞمف اظمتٚمػ أؾمت٤مذ ي٤م: ًمف ىمٚم٧م ًمق 

 -آظمره إمم-- صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم ٓ،: ي٘مقًمقا  وٟم٤مس

ح ُمتٛمرن ًمٞمس ٕنف جي٤موسمؽ: أن يٛمٙمٜمف ٓ ذًمؽ؟ ذم اًمّمقاب هق ُم٤م  ىمقًٓ  ُيَرضمر

 ش-احلدي٨م أصقل قمٚمؿ»وش اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ: »اًم٤ًمسم٘ملم ًمٚمٕمٚمٛملم سمرضمققمف ىمقل، قمغم

 رؾمقل ىم٤مل اهلل ىم٤مل سمنمقمٝمؿ، وًمٞمس سمآرائٝمؿ، جيتٝمدون أن، جيتٝمدون ومٙمٞمػ 

 يٕمٓمل واطمد يمؾ ,ُم١ماظمذة وٓ, اًمٖمرسمٞملم ُمثؾ وأصٌحقا  ٔراء، يٚمج١موا ومٝمؿ-- اهلل

 ًمٞمس ح٤مذا؟ آوٓمراب، أؿمد ُمْمٓمرسم٦م اًم٘مقاٟملم ومتجد ىم٤مٟمقًٟم٤م، يْمع واطمد يمؾ رأجف،

 -دمٛمٕمٝمؿ راسمٓم٦م هٜم٤مك

 اهلل، ىم٤مل إمم يرضمٕمقا  مل وم٢مذا اهلل، رؾمقل ىم٤مل-- اهلل ىم٤مل: ومراسمٓمتٝمؿ اعمًٚمٛمقن أُم٤م 

 -أن شُمِم٤مهد أن٧م يمَّم اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وىمع اهلل، رؾمقل ىم٤مل
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 أن جي٥م ذقمٞم٤ًم، طمٙمَّمً  يٕمرف أن يريد ُمًٚمؿ أيَّ  أن ٟمٜمّمح ٟمحـ: ًمذًمؽ

 ومٚمٞمسش اهلل رؾمقل ىم٤مل-- اهلل ىم٤مل اًمنمقمل احلٙمؿ أن» اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة يًتحي

 أّي  أو-- ومرض هذا أو جيقز، طمالل أو جيقز ٓ طمرام هذا: أطمد ًمٙمؿ ي٘مقل أن جمرد

ٚمَّؿ اًمذي ٓ شمًٚمٞمًَّم، ًمف ويًٚمٛمقا  ظمالص اخلٛم٦ًم، اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ طمٙمؿ ًَ  ًمف ُي

 -وطمده اهلل رؾمقل هق

 ٟمْمٓمرهؿ سمزقمٛمٝمؿ، اًمنميٕم٦م درؾمقا  اًمذيـ اًمٕمٚمَّمء ٟمجٕمؾ أن ٟمحـ ٟمريد: إذاً 

 درؾم٧م طمٜمٗمل، وم٠من٤م طمٜمٗمل درؾم٧م أن٤م: ُمش اًمّم٤مومٞم٦م، ُمٜم٤مسمٕمٝم٤م ُمـ اًمنميٕم٦م يدرؾمقا 

 ي٠ًمخف اعمًتٗمتل ي٠متٞمٝمؿ اعمِم٤ميخ ُمـ يمثػميـ ٟم٤مؾًم٤م ٟمرى ٟمحـ يمٜم٤م ؿم٤مومٕمل، وم٠من٤م ؿم٤مومٕمل

- ويمذا يمذا: ًمف ي٘مقل طمٜمٗمل،: ًمف ىم٤مل إذا- ؿم٤مومٕمل أو طمٜمٗمل أن٧م: ًمف ي٘مقل ُم٠ًمخ٦م، قمـ

 - ويمذا يمذا ًمف ي٘مقل ؿم٤مومٕمل،: ًمف ىم٤مل وإذا

 أقمرف، ُم٤م أن٤م وٞمٕمتٜمل، أن٧م ؿمٞمخ ي٤م: ًمف ي٘مقل يم٤من اعمًتٗمتّل، هذا وقمل قمٜمده ًمق

 صاليت شَمْٓمُٚمؼ، مل أو ـَمُٚمَ٘م٧م زوضمتل: أن زم شم٘مقل ُم٤مذا ويمذا، يمذا ُمٕمل طمّمؾ أن٤م

٧م  اعمذه٥م وقمغم صح٧م،: احلٜمٗمل اعمذه٥م قمغم زم شم٘مقل صح٧م، ُم٤م أو َصحَّ

 -صح٧م ُم٤م: اًمِم٤مومٕمل

ة ىمْم٤مي٤م  -ضمداً  ُُمـَحػمر

 إذا اًمٌٙمر اًمٌٜم٧م احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم اًمِمخّمٞم٦م، إطمقال يًٛمقٟمف اًمذي ذم ُمثالً  

ج اًمرؿمد، ؾمـ سمٚمٖم٧م  ي٘مع ُم٤م اًمٞمقم يٜم٤مؾم٥م وهذا وًمٞمٝم٤م، إذن سمدون سمٜمٗمًٝم٤م، ٟمٗمًٝم٤م شُمَزور

 -هٜم٤م ومٚمت٤من ُمـ ي٘مع وُم٤م اًمٖمرب، ذم

 اإلُم٤مم يٌٓمٚمف اًمذي هذا سم٤مـمؾ، ٟمٙم٤مح هذا ٓ،: ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م ًمٙمـ 

 -احلٜمٗمل اإلُم٤مم ُيـجٞمزه اًمِم٤مومٕمل،

 ُيَٛمٌمر  طمٜمٗمًٞم٤م يم٤من إن اًمِمخّمٞم٦م، إطمقال ذم اًمٜم٤مس سملم ي٘ميض اًمذي هذا: وم٢مذاً 

 -ُيَٕمٓمرٚمف ؿم٤مومٕمًٞم٤م يم٤من وإن إُمر،
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 أبقه، ُمـ قمٚمٞمف ومرض اًمذي اعمذه٥م هذا ذم ُم٤مر يمقٟمف ح٤مذا؟ يٕمرف مل هق ًمٙمـ 

 -آظمره إمم-- ضمده ُمـ

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمتُؿْ  وَم٢ِمنْ : ﴿اهلل ىم٤مل أُم٤م
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ  اّللَّ [- 19:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َواًمرَّ

 -هذا ُمـ رء هٜم٤مك ًمٞمس

 اعمٜمحك هذا يٜمحق واطمد دمد أن ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدراً  شمًٛمع، اًمتل إىمقال يمؾ

 -ويمذا يمذا جيقز ُم٤م يمذا، اهلل رؾمقل ىمقل وقمغم يمذا، اهلل ىمقل قمغم سمٜم٤مء: أي اًمٕمٚمٛمل،

ٌَلمَّ  يمالُمؽ، ذم ضم٤مء أن٧م اًمذي اًم٤ًمسمؼ ُمث٤مًمٜم٤م  يمثػم أن ُمراُمؽ، هذا أن أظمػماً  وشَم

 يتقفمػ أنف ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس إٟمف: ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚم٧م أن٧م ُمثٚمَّم ًمؽ ي٘مقًمقا  اعمِم٤ميخ ُمـ

 اًمدوًم٦م ىم٤مُم٧م إذا طمتك آظمره، وإمم-- اًمتٕم٤مُمؾ أؾمٚمقب يٕمرف طمتك سم٤مًمٌٜمؽ، اإلٟم٤ًمن

 -آظمره إمم-- اعمًٚمٛم٦م

 قمغم شم٘مقم اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م هؾ: يٕمٜمل والل، ذم والل هذا سم٤مهلل، أقمقذ هذا

  خم٤مًمٗمتٝمَّم؟ قمغم أم اهلل، رؾمقل وـم٤مقم٦م اهلل ـم٤مقم٦م

 -اًمٓم٤مقم٦م قمغم إٓ ًمؽ ي٘مقًمقا  ٓ ه١مٓء، ُمـ إٟم٤ًمن أّي  ؾمئؾ ًمق

سًم٤م شم٘مقل أن أن٧م أؾمت٤مذ، ي٤م ـمٞم٥م  ٟمحـ ٟمٙمقن ٓزم: شم٘مقل هذا، ظمالف ضمقا

 ٟمتٍمف يمٞمػ قمرومٜم٤م اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م ىم٤مُم٧م إذا طمتك اًمٌٜمقك، ذم اًمتٕم٤مُمؾ يمٞمػ ٟمتٕمٚمؿ

 -اًمنمقمٞم٦م اًمٓمري٘م٦م قمغم اًمٌٜمقك ذم

 اإلسمؾ شُمقرد ؾمٕمدُ  ي٤م هٙمذا ُم٤م         ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

 هذا ي٘مقل أن جيرؤ ُم٤م اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل، سم٘م٤مل ُمتِمٌٕملم يم٤مٟمقا  ًمق ه١مٓء

ٌَّٕم٦م ٟمٗمًف ٕن اًمٙمالم:  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمر  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا : ﴿أوًٓ  شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُُمَِم

 [-2:اح٤مئدة﴾ ]َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم 

 ويم٤مشمٌف، وُمقيمٚمف، اًمرسم٤م، آيمؾ اهلل ًمٕمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وسم٘مقًمف

 ش-وؿم٤مهديف

 - ُمقفمًٗم٤م ويُمـ سم٤مًمٌٜمؽ واؿمتٖمؾ اذه٥م: إذاً  ي٘م٤مل يمٞمػ
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 اًمقيؾ ذم يمالمه٤م اًمٌٜمؽ، ذم اًم٘مَّمُم٦م جيٛمع اًمذي واًمٙمٜم٤َّمس اًمٌٜمؽ ُمدير: أىمقل أن٤م

 -إـمالىم٤مً  اًمدٟمٞم٤م ذم سمٜمؽ يم٤من ُم٤م سمٞمٜمٝمَّم، وُم٤م إظمػم وًمقٓ إول ًمقٓ ٕنف ؾمقاء:

 -ىمٚمٞمالً  يٗمٙمر إٟم٤ًمن يمؾ يٕمرومٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م وهذه 

 وؾمحٌقا  إج٤مم ُمـ يقم ذم شمقاقمدوا ًمق اًمٌٜمقك، ذم أُمقاهلؿ يقدقمقن اًمذيـ ومٝم١مٓء

 ًمٚمٌٜمؽ؟ ؾمٞمحّمؾ ُم٤مذا اًمٌٜمؽ، ُمـ إُمقال

 ---سمٞمخن :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ أصٚمٝم٤م ًمٕمؾ طمٙمٛم٦م هٜم٤مك ًمٙمـ سمٜمؽ، ُوضِمدَ  ُم٤م ه١مٓء ًمقٓ: إذاً  :اًمِمٞمخ

 ش-آظمؽماع ُأمّ  احل٤مضم٦م: »ُمٜمٝم٤م ٟمًتٗمٞمد ٟمحـ سمس أوروسم٤م،

 عمِم٤ميمٚمٜم٤م طَمالً  ٟمريد أنٜم٤م وٟمِمٕمر طمرام، احلٙمؿ هذا أن سم٤مًمٜم٤م ذم ي٘مقم قمٜمدُم٤م ومٜمحـ

 ش-آظمؽماع ُأمّ  احل٤مضم٦م» اًمتج٤مري٦م،

ن أن٧م ًمذًمؽ  ٜمقك شمًٛمع شمٙمـ مل ىمٚمٞمالً، أيمثر أو أىمؾ أو ؾمٜمقات اًمٕمنم ىمٌؾ ٔا  -إؾمالُمٞم٦م سٌم

 هيٛمٜمل ٓ اًمٜم٤مس؟ أخًٜم٦م قمغم يؽمدد إىمؾ قمغم آؾمؿ هذا أن ضمٕمؾ اًمذي ُم٤م

 ---ؿمٕمروا ٕهنؿ اعمٕمٜمك، أن

ع :ُمداظمٚم٦م  -اًمٜم٤مس شَمَقضمُّ

، سمدؤوا أن اًمٜم٤مس سم٠من ؿمٕمروا أجقه، :اًمِمٞمخ  -إؾمالُمٞم٤مً  سمٜمٙم٤مً  ومػميدون يٗمٞم٘مقا

 -آظمره إمم-- هٜم٤مك إؾمالُمل سمٜمؽ-- هٜم٤م إؾمالُمل سمٜمؽ: ٓومت٤مت اًمقضمقد ذم هٜم٤مك ومٔمٝمرت 

 -وسُمَجِره٤م قُمَجِره٤م قمغم اًمٌٜمقك هذه ًمتًٚمٞمؽ ومت٤موى فمٝمرت سم٤مًمت٤مزم صمؿ 

 اًمتقومػم، سم٤مؾمؿ اًمرسم٤م إسم٤مطم٦م اعمٍمي هذا ومتقى ؾمٛمٕمتٛمقه، يٛمٙمـ رء وآظمر 

 -احلٙم٤مم ُم٤ًمقمدة وسم٤مؾمؿ

ُم٧م اًمٞمٝمقد اهلل ًمٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي٘مقل حمْم٦م، هيقدي٦م قمٛمٚمٞم٦م: يٕمٜمل  طُمرر

م إذا اهلل وإن أثَّمهن٤م، وأيمٚمقا  سم٤مقمقه٤م صمؿ ومجٛمٚمقه٤م اًمِمحقم، قمٚمٞمٝمؿ  رء أيمؾ طَمرَّ

 ش-صمٛمٜمف طمرم
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 ُم٤م ٟمًتحؾ اًمٌالد، سمٕمض ذم اعمِمٝمقريـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض سمقاؾمٓم٦م أن ٟمحـ

 ٟمٌٞمٜم٤م ىمقل ومٞمٜم٤م ُيـَحّ٘م٘مقا  أن يريدون يم٠مهنؿ ىمٌٚمٜم٤م، ُمـ اًمٞمٝمقد ومٕمؾ يمَّم وٟمٗمٕمؾ اهلل، طَمّرم

 ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع، وذراقم٤مً  سمِمؼم، ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص

 --ش-ومٛمـ: ىم٤مل واًمٜمّم٤مرى؟ اًمٞمٝمقد! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا - ًمدظمٚمتٛمقه و٥م

 احلٞمؾ، سم٠مدٟمك اهلل طمرم ُم٤م ٟمًتحؾ واًمٜمّم٤مرى، يم٤مًمٞمٝمقد اًمٞمقم ٟمٗمٕمؾ ومٜمحـ

 -اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م، اًم٘مدر هبذا هلل واحلٛمد

 -ظمػًما  اهلل ضمزاك :ُمداظمٚم٦م

 -وإي٤ميمؿ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  21: 28.   279.  واًمٜمقر اهلدى) 

 وهق ادرـزي، افبـؽ مـ يلخذوهنا افتل ادقطػغ مرتبات حؽؿ

 ربقي بـؽ

 سمٜمؽ وهق اعمريمزي، اًمٌٜمؽ ُمـ ي٠مظمذوهن٤م اعمقفمٗملم عمرشم٤ٌمت سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 رسمقي٦م؟ أُمقال ُمـ ٕهن٤م طمرام: اعمقفمٗملم ُمرشم٤ٌمت ومٝمؾ رسمقي،

 ذًمؽ وإٟمَّم سم٠منٗمًٝمؿ، ذًمؽ يٗمٕمٚمقن ٓ أقمٚمؿ ومٞمَّم ٕنٜمل ذًمؽ: أقمت٘مد ٓ :اجلقاب

 -ومرو٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ُمٗمروض

 سُمْره٦مً  اح٤مل هذا ٓسمس ُم٤م وم٢مذا ُمنموع، سمٓمريؼ اعمقفمػ إمم اح٤مل يّمؾ أن واعمٝمؿ 

 قمٚمٞمف ومٚمٞمس اًمٌٜمؽ، إمم ُمٜمف رهم٦ٌم دون سمف يدظمؾ يم٠من ُمنموع، همػم هق ُم٤م اًمزُم٤من ُمـ

 -رء ذًمؽ ذم

 -ًمف شمًٜمح وُمْرص٦م سم٠مىمرب اؾمتخراضمف قمغم حيرص أن قمٚمٞمف وًمٙمـ 

٤مم قمٜمد هذه اًمقفمٞمٗم٦م :ُمداظمٚم٦م  -اهلل أنزل سمَّم حيٙمٛمقن ٓ طُمٙمَّ

 -أبداً  رء إُمر ذم زاد ُم٤م :اًمِمٞمخ
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 -واطمد احلٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ًمف راشم٤ٌمً  ي٠مظمذه اًمذي واح٤مل ٓ، أم ُمنموقم٦م هب٤م ي٘مقم اًمتل اًمقفمٞمٗم٦م اعمٝمؿ :اًمِمٞمخ

 -ٓ أم ضم٤مئز

 وًمًٜم٤م ُم١ًموًملم، ومٚمًٜم٤م اهلل، أنزل ُم٤م سمٖمػم حتٙمؿ اًمتل اًمدوًم٦م شمٗمٕمٚمف ُم٤م أُم٤م 

 -ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م سملم ُم٤م اًمٞمقم، اًمٜم٤مس سمٕمض يريد يمَّم احلٙمؿ ُٟمَٖمػمر  أن ٟمًتٓمٞمع

 أن ي٘مٞمٜم٤مً  قمٚمَّمً  ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م سمٕمٞمدًا: ـمقيالً  أُمداً  اًمتٖمٞمػم هلذا آؾمتٕمداد ُمـ سمد ٓ سمؾ 

 ًم٘مقُمف إصالطمف ذم اؾمتٛمر حلٔم٦م، يمؾ ذم اًمًَّمء سمقطمل ممدوداً  يم٤من اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

ـ طمتك قم٤مُم٤ًم، وقمنميـ صمالصم٤مً   يتٛمٙمـ ومَّمذا اعمًٚمٛم٦م، اًمدوًم٦م سمذرة ووع ُمـ مَتَٙمَّ

ٟمٞمٝمؿ، سملم ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ ذه٥م وىمد يٗمٕمٚمقا  أن اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن  ًمٙمؿ شمرك ىمد يم٤من وإن فمٝمرا

 إن ُم٤م شمْمٚمقا  ًمـ أُمريـ ومٞمٙمؿ شمريم٧م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ُم٤م

 ش- احلقض قمكم يردا طمتك يتٗمرىم٤م وًمـ وؾمٜمتل، اهلل يمت٤مب: هبَّم متًٙمتؿ

: آظمر طمدي٨م ذم ىم٤مل يمَّم أنف اًمٜم٤مس، وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ وهذا صحٞمح،

 ش-ه٤مًمؽ إٓ قمٜمٝم٤م يزيغ ٓ ٟم٘مٞم٦م سمٞمْم٤مء قمغم شمريمتٙمؿ»

 اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م رواي٦م ُمـ شَمَ٘مّدُمٜم٤م ُمـ سمٕمض اىمؽمف ُم٤م سم٥ًٌم وًمٙمٜمٜم٤م 

 سم٤مًمٕم٘مٞمدة اظمتٚمط وُم٤م ضمٝم٦م، ُمـ اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م سم٤مٕطم٤مدي٨م وظمٚمٓمٝم٤م واعمقوققم٦م،

 هل٤م صٚم٦م ٓ مم٤م اًمٕم٘م٤مئد، ُمـ ذًمؽ وٟمحق واًمّمٗم٤مت إؾمَّمء ذم اًمتقطمٞمد ُمـ اًمّمحٞمح٦م

 اًمًٚمقك قمـ اٟمٍماف ُمـ اإلؾمالُمل اًمًٚمقك ظم٤مًمط وُم٤م اًمّمحٞمح٦م، سم٤مًمٕم٘مٞمدة

 -أوم٤مت ُمـ ذًمؽ وهمػم اًمٜمٌقي،

دت ُمًٚمٛم٦مٍ  جلَّمقم٦م يٛمٙمـ ٓ  دت أوًٓ، أومٙم٤مره٤م شَمَقطمَّ  طمتك صم٤مٟمٞم٤ًم، أظمالىُمٝم٤م وشَمَقطمَّ

 -واطمد رضمؾ ىمٚم٥م قمغم ص٤مروا

 وضمف قمغم متٌم طم٘مٞم٘م٦مً  جيٕمٚمقه٤م وأن اإلؾمالم، دوًم٦م ي٘مٞمٛمقا  أن أبداً  يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ 

ٞمف ُم٤م إضمراء سمٕمد إٓ إرض،  ُمـ ومٞمف دظمؾ مم٤م اإلؾمالم شمّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م، سم٤مًمتّمٗمٞم٦م ُأؾَمٛمر

 ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ اعم١ًموًملم سمؽمسمٞم٦م اًمتّمٗمٞم٦م هذه وىمرن إًمٞمٝم٤م، أذٟم٤م اًمتل إُمقر هذه
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 ٕنٗمًٝمؿ ووٕمقا  ىمد اعمًٚمٛمقن يٙمقن طمٞمٜمئذ قمٜمٝمؿ، اعم١ًموًملم ُمـ أجدهيؿ حت٧م

ٚمٌِٜم٦َم أو أؾم٤مؾم٤مً   -اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م سح قمٚمٞمف ي٘مقم اًمذي إؾم٤مس، هلذا إومم اًمَّ

 اًمٕمٝمد ذم شمٙمـ مل أُمقراً  اهلل ذم ويٕمت٘مدون اهلل، يتٕمٌدون اعمًٚمٛمقن ئمؾ أن أُم٤م

 وًمٙمـ دوًم٦م ي٘مٞمٛمقن ىمد اإلؾمالم، دوًم٦م ي٘مٞمٛمقا  أن أبداً  ُيْٛمِٙمٜمٝمؿ ٓ ومًقف إول،

 -ديٜمف قمغم همٞمقر ُمًٚمؿ يمؾ إًمٞمٝم٤م يًٕمك واًمتل اعمٜمِمقدة، اًمدوًم٦م هل ًمٞم٧ًم

 ٟمِم٤مـمٝم٤م سم٥ًٌم إرض وضمف قمغم يم٤مومرة دوًم٦م شُم٘مٞمؿ اًمِمٕمقب ُمـ يمثػماً  إن

ت وضمؾ قمز واهلل وؾمٕمٞمٝم٤م، ـْ : ﴿ىم٤مل يمَّم ظمٚم٘مف ذم ؾمٜمتف ضَمرَّ  هَل٤َم َوؾَمَٕمك أظِمَرةَ  َأَرادَ  َوَُم

ـٌ  َوُهقَ  ؾَمْٕمٞمََٝم٤م ء﴾ ]َُمِْمُٙمقًرا ؾَمْٕمٞمُُٝمؿْ  يَم٤منَ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  ُُم١ْمُِم ـْ [ ﴿29:اإلها  ُيِريدُ  يَم٤منَ  َُم

ْٚمٜم٤َم اًْمَٕم٤مضِمَٚم٦مَ  ـْ  َٟمَِم٤مءُ  َُم٤م ومِٞمَٝم٤م ًَمفُ  قَمجَّ َ
ِ
 َُمْذُُمقًُم٤م َيّْمالَه٤م ضَمَٝمٜمَّؿَ  ًَمفُ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َم صُمؿَّ  ُٟمِريدُ  عم

ء﴾ ]َُمْدطُمقًرا  [-28:اإلها

 احلٞم٤مة ذم ؾمٕمٞمٝمؿ ُمـ هذه إرض، قمغم دوًم٦م ي٘مٞمٛمقن اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ومٝم١مٓء 

 -ٟمّمٞم٥م وٓ هلؿ ظمالق ومال أظمرة ذم أُم٤م اًمدٟمٞم٤م،

 اًمدول، شمٚمؽ ُمـ ظمػماً  دوًم٦م ُي٘مٞمٛمقا  أن اعمًٚمٛملم سمٕمض يًتٓمٞمع أن وم٤ٌمٕومم 

 شَمُ٘مؿ مل ٕهن٤م اهلل: ؿم٤مء ُم٤م شمًتٛمر أن وضمؾ قمز اهلل ي٠مذن اًمتل اًمدوًم٦م هل ًمٞم٧ًم وًمٙمـ

 -ؾمٜمتف وقمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هدي قمغم

 اجلَّمقم٤مت يمؾ قمغم جي٥م أنف: ,ىمٚمٞمالً  ـم٤مًم٧م وىمد, اعمٕمؽمو٦م اجلٛمٚم٦م هبذه اًمٙمالم ظمالص٦م

 اًمدوًم٦م وإىم٤مُم٦م أوًٓ، اإلؾمالُمل اعمجتٛمع حت٘مٞمؼ سميورة وشمٕمٜمك هتتؿ اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م

رض، وضمف قمغم صم٤مٟمٞم٤مً  اإلؾمالُمٞم٦م  -واًمؽمسمٞم٦م اًمتّمٗمٞم٦م احل٘مٞم٘متلم هب٤مشملم هيتٛمقا  أن ٕا

 أواٟمف، ىمٌؾ اًمٌمء اؾمتٕمجؾ ُمـ: ىمٞمؾ وم٘مديَّمً  إُمقر، يًتٕمجٚمقا  أن هلؿ جيقز وٓ 

 -سمحرُم٤مٟمف اسمُتكم

 ( 00: 12: 07. 787. واًمٜمقر اهلدى)
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 ظؾقف جيب هؾ حمرم ظؿؾف أن ظؾؿ إذا ربقي بـؽ دم ادقطػ

 جديداً  ظؿاًل  جيد ظـدما أم حآ، ظؿؾف ترك

 -اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك اًمٕمٛمؾ ًمف جيقز ٓ اًمرضمؾ أن ُمٕمروف ؿمٞمخ ي٤م :اًم٤ًمئؾ

 قمـ يتخغم أم آظمر، قمٛمؾ قمـ ويٌح٨م قمٛمٚمف ذم يٌ٘مك هؾ إؿمٙم٤مًمٞم٦م، هٜم٤مك ًمٙمـ 

 -آظمر قمٛمؾ قمـ يٌح٨م ويٌ٘مك ُمنموع، اًمٖمػم قمٛمٚمف

 رسمف، إمم يتقب أن ومقراً  قمٚمٞمف ومٞمج٥م ًمٚمنمع، خم٤مًمػ قمٛمٚمف أن قمٚمؿ إذا :اًمِمٞمخ

 يٓمٚم٥م أن ٓجيقز اإلٟم٤ًمن ٕن يروٞمف: اًمذي ًمٚمٕمٛمؾ يقوم٘مف أن قمغم ُمٜمف يٓمٚم٥م وأن

م ًمف اعمُـَ٘مّدر اًمرزق  -سم٤محلرا

 طمتك متقت ًمـ ٟمٗم٤ًمً  إن» وىم٤مل يقٍم، ذات أصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وقمظ ًم٘مد 

ش سم٤محلرام ُٓيٜم٤َمل ُم٤م اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢منَّ  اًمٓمٚم٥م، ذم وم٠ممجٚمقا  أضمٚمٝم٤م، و رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ

 -اجلقاب ؾمٛمٕم٧م

 ( 00:70:29. 172 واًمٜمقر اهلدى) 

 بـؽ؟ دم ادقطػ حج يؼبؾ هؾ

 اًمٌٜمقك، سمٕمض ذم ُمقفمػ وهق حي٩م أن أراد ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :اعمٚم٘مل

 ف؟طَمجُّ  جيقز هؾ

 احلرام، اًمٙم٥ًم هذا َيَدع سم٠من ٟم٠مُمره جيقز، ٓ أو جيقز: ًمف ٟم٘مقل أن ىمٌؾ :اًمِمٞمخ

ل وأن  -احلالل سم٤مح٤مل حي٩م صمؿ ُم٤مًمف ُيَزيمر

 -ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 -ًمف ٟم٘مقل هٙمذا :اًمِمٞمخ

 (  00:  17:  11. 771.واًمٜمقر اهلدى) 





 االدخار صندوق
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ر دا( ربقي وهق) آدخار صـدوق مع افتعامؾ حؽؿ  أكف ُيَتَصقَّ

 رضورة

 ُمتزوج ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ همرف، صمالث ومٞمٝم٤م ؿم٘م٦م ذم إظمقشمف ُمع يًٙمـ :ُمداظمٚم٦م

ػم، اإلظمقة وأطمد أبٜم٤مء، وًمف  قمغم حيّمؾ أن احل٤مًم٦م هذه ذم ًمف جيقز ومٝمؾ ؾِمٙمر

 رسمقي؟ وهق آدظم٤مر---اًمًٙمـ

 - جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  00: 20.   210.  واًمٜمقر اهلدى) 

 افصقرة هبذه اإلدخار صـدوق حؽؿ

 -صٜمدوىًم٤م ووٕمٜم٤م سم٤مًمنميم٦م ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 اًمنميم٦م؟ هل ُم٤م أوًٓ  :اًمِمٞمخ

 -ًمٚمٌؽمول ُمّم٤مذم :ُمداظمٚم٦م

 !ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

ظم٤مر صٜمدوق اؾمٛمف صٜمدوىًم٤م ووٕمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  -آدر

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 ُم٘م٤مسمٚمف، ًمف شَمـُحط واًمنميم٦م اعمٌٚمغ ىمٞمٛم٦م ُمٜمف سمٞم٘مًٛمقا  ـمٌٕم٤مً  آؿمؽماك، هذا :ُمداظمٚم٦م

 -اًمّمٜمدوق هذا سمتِمٖمؾ

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ؾمٞمدي؟ ي٤م ُمٕمل :ُمداظمٚم٦م

 -ُمٕمؽ أي :اًمِمٞمخ
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 -اًمٕم٤مم ُمدار قمغم اًمّمٜمدوق هذا ومٚمقس ٟمِمٖمؾ :ُمداظمٚم٦م

 رء ذم يذيمروا سمٞمِمٖمٚمقه٤م، يمٞمػ سم٤مًمْمٌط قم٤مروملم ًمًٜم٤م ٟمحـ اًمٜم٥ًم: أىمقل

 -سمٜمقك إمم ىمرض يروح رء ذم أؾمٝمؿ، سمػموح

 -ٟمٕمؿ أي :اًمِمٞمخ

 طمالل،: قمٜمف ي٘مقل واهلل ٟم٦ًٌم ذم أرسم٤مح، شم٠متٞمٜم٤م اًمًٜم٦م آظمر أرسم٤مح شم٠متٞمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -ُمرات سمثالث احلالل ُمـ أيمثر احلرام ٟم٦ًٌم طمرام، ٟم٦ًٌم وذم

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 -ُمرات سمثالث احلالل ُمـ أيمثر احلرام ٟم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل ُمرهمٛملم جمٌقريـ ٟمحـ :ُمداظمٚم٦م

 قمغم؟ :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمف ٟمحـ ُُمرهمٛملم هذا اًم٘مًؿ: يٕمٜمل ُمرهمٛملم :ُمداظمٚم٦م

 -أجقه :اًمِمٞمخ

ٚمقا  هؿ- ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م  -اخل٤مص٦م سمٓمري٘متٝمؿ ُيَِمٖمر

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 --- ىمروض ذم أؾمٝمؿ ذم ذيمرٟم٤م ُمثٚمَّم :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 -اًمٜمٞم٦م ص٤مدق إٟم٤ًمن إُم٤مً  ي٤م يٙمقن يٕمٜمل هؾ ويِمؽمي، أرسم٤مطمٝم٤م ي٠مظمذ :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 -يٕمٜمل ُمقفمٗملم أن طمتك شمرى ُمٕمؽ، ص٤مدىملم ٟمٙمقن :ُمداظمٚم٦م
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 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

ع أن٤م :ُمداظمٚم٦م  أن٧م: ىم٤مًمقا  اًمِمٞمقخ ىمٌؾ ُمـ ؾم٠مخٜم٤م ُأدظمٚمف، ُم٤مزم ُمع اعمٌٚمغ هذا ُأَوزر

٤ًٌم إٟم٤ًمًٟم٤م شُمقزع ٓ اًمٗمٚمقس، هذه متًؽ ٓزم  شمٓمٕمٛمف سمِّدك ٕنؽ وَيٕمرومف: ًمؽ، ىمري

 سم٤مًمٚمٞمؾ، قمَّمن ذم أو اًمزرىم٤مء ذم اًمِمقارع سم٢مطمدى أن٧م روح ٟمٕمٛمؾ، ؿمق ـم٥م طمرام،

 اًمذي ُمـ ـمٞم٥م، ُمٜمٝم٤م، وختٚمص ٟمرُمٞمٝم٤م اعمٕم٤مري هذه ُمـ وخَتَٚمَّص أطمد ُم٤م أنف سمنمط

 اعم١ماظمذة قمدم ومٚمقس ُمٕمف ضم٤مء اًمذي ٟمٗمؽمض- ـمٞم٥م ي٠ميت، سمجل اًمذي هق ي٠مظمذه٤م

  طمِم٤مش واطمد

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك طم٤مل يمؾ قمغم- ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -ُمٜمف اًمٓمريؼ ٟمٗمٝمؿ ٟمحـ ٟمريد- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -واجلقاب :اًمِمٞمخ

 -اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ُمٜمف ُيـْخّمؿ ُم٤م يٕمرف اًمنميم٦م، هذه ذم ُمقفمػ يمؾ آؾمتٞمْم٤مح، سمٕمد :اًمِمٞمخ

 يٕمرف؟ ُم٤م وإٓ ؿمٝمر يمؾ راشمٌف

 -يٕمرف ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 يٕمرف؟ :اًمِمٞمخ

 -اح٤مئ٦م ذم قمنمة ظمّمؿ ذم ٕنف :ُمداظمٚم٦م

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمنميم٦م؟ ُمـ ُيْم٤مف يمؿ ويٕمرف :اًمِمٞمخ

 -سم٤مح٤مئ٦م قمنمة ُم٘م٤مسمٚمف- ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -سم٤مح٤مئ٦م قمنمة ُم٘م٤مسمٚمف :اًمِمٞمخ
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 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مئ٦م سم٤مًمِمٝمر ًمف ومٞمٓمٚمع ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م اًمِمٝمر ذم ُمٕم٤مؿمف واطمد يم٤من إذا: ُمثالً  :اًمِمٞمخ

 -وقمنميـ

 وُمـ قمنمة اح٤مئ٦م ُمـ ُمٕم٤مؿمف ُمـ ظمّمؿ وىمد وقمنمة، ُم٤مئ٦م ًمف يٓمٚمع :ُمداظمٚم٦م

 -اًمٕمنمة همػم صمَّمٟمٞم٦م إصؾ

 -قمنمة اح٤مئ٦م ُمـ ًمف يٓمٚمع أنف ٟمٗمؽمض: إذاً  :اًمِمٞمخ

 -رء ًمف ؾمٞمٓمٚمع ًمف سمٞمٓمٚمع ُمش :ُمداظمٚم٦م

 -- أيمثر ٕنف :اًمِمٞمخ

 -رء قمٚمٞمف يٓمٚمع ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -اعمٕم٤مش ُمـ ظُمِّمؿ سمٕمدُم٤م :اًمِمٞمخ

 ----  يروح :ُمداظمٚم٦م

 -أومٝمؿ ُأريد أن٤م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -يمالُمؽ شُمٕمٞمد أن ُمٜمؽ ٟمريد ُم٤م أن٧م ٕنف :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ل :اًمِمٞمخ  -سم٤مًمؽ ـَمقر

 -شمٗمْمؾ :ُمداظمٚم٦م

 -أؾمتقوح: يٕمٜمل ُأريد أن٤م ًمٙمـ واوح، أن٧م يمالُمؽ أن أومٝمؿ أن٤م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ُم٤مئ٦م سم٤مًمِمٝمر ي٠مظمذ اًمذي اعمقفمػ :اًمِمٞمخ
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 -أخػ أو ُم٤مئ٦م أو مخًلم راشمٌؽ ي٠مظمذ ٟمٗمؽمض :ُمداظمٚم٦م

 -هذا قمٚمٞمؽ ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ----  ُمٜمف ختّمؿ اًمنميم٦م أن: اعمٝمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ظَمّٚمص اًمٙمالم ذم دورك دورك، ظمٚمَّّم٧م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك أظمل ي٤م ظَمؾر  :اًمِمٞمخ

 -أن دوري ضم٤مء

 -اح٤مئ٦م ذم مخ٦ًم اعمٕم٤مش ُمـ خيّمٛمقا : شم٘مقل أن٧م

 -قمنمة خيّمٛمقا  :ُمداظمٚم٦م

 مخ٦ًم؟ وإٓ قمنمة :اًمِمٞمخ

 -قمنمة :ُمداظمٚم٦م

 قمٜمدهؿ؟ ُمـ ويْمٞمٗمقا  :اًمِمٞمخ

 -قمنمة :ُمداظمٚم٦م

 -قمنمة :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

ح أروح أن٤م: إذاً  :اًمِمٞمخ  -اعمث٤مل ُأَصحر

 -ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ـمٞم٥م؟ وقمنمة، ُم٤مئ٦م ؿمٝمري٤مً  هذا ًمف :اًمِمٞمخ

 -ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 ًمف؟ سم٘مل يمؿ قمنمة، ظمّمٛمقا  وقمنمة، ُم٤مئ٦م ؿمٝمري٤مً  :اًمِمٞمخ

 -ُم٤مئ٦م :ُمداظمٚم٦م

 ص٤مر؟ يمؿ أظمرى قمنمة اًمٕمنمة قمغم وٛمقا  :اًمِمٞمخ
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 -قمنميـ :ُمداظمٚم٦م

 وقمنميـ ُم٤مئ٦م هذه اًمٓمري٘م٦م قمغم ؾمٞم٠مظمذ اًمِمٝمر آظمر ذم هق قمنميـ، :اًمِمٞمخ

 صح؟

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 أجش ذم شمٕمرف ُم٤م ُيَِمّٖمٚمقه٤م، اًمٕمنميـ أنف يمالُمؽ ُمـ ومٝمٛمٜم٤م ًمٙمـ :اًمِمٞمخ

ٚمقه٤م؟  -اًمٙمالم ومّمٚم٧م ومٍمت ُيَِمٖمر

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 قمنمة ظمّمٛمقا  وقمنمة، ُم٤مئ٦م ًمؽ اًمذي اًمرضمؾ أن٧م أنؽ ه٥م: أن٤م ضمقايب أن

 هؿ؟ أقمٓمقك يمؿ ًمٙمـ وقمنميـ، ُم٤مئ٦م ًمؽ يٓمٚمع أن٧م اًمِمٝمر آظمر ذم قمنمة، أو٤مومقا 

 -وأرسمٕملم ُم٤مئ٦م

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمل؟ أن٧م شمٕمرف ُم٤م هب٤م؟ أتقا  أجـ ُمـ اًمت٤مًمٞم٦م اًمٕمنميـ :اًمِمٞمخ

 -ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 --ُمٕمل أن٧م ُم٤م وإٓ ُمٕمل، أن٧م ُمٜمؽ أتٕمٚمؿ ُأريد وأن٤م :اًمِمٞمخ

 -قمنميـ اعمجٛمقع ص٤مر قمنمة وأو٤مومقا  اًمٕمنمة ظمّمٛمقا  وقمنمة، ُم٤مئ٦م ُمٕم٤مؿمؽ أن

 -ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م

 يٕمٓمقك قمؿ اًمقاىمع ًمٙمـ وقمنميـ، ُم٤مئ٦م ًمؽ يٓمٚمع اًمِمٝمر آظمر ذم وم٠من٧م :اًمِمٞمخ

 -آظمره إمم وأرسمٕملم ُم٤مئ٦م وصمالصملم ُم٤مئ٦م

 -ُمث٤مًمٜم٤م ذم اًمٕمنميـ قمغم اًمزي٤مدة

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م
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 صح؟ ضم٤مءت، أجـ ُمـ أن٧م شمٕمرف ُم٤م :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 - ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 ومٝمٛم٧ُم  ُمثٚمَّم قَمكمَّ  شمٗمٝمؿ أن٧م أنؽ يٌ٘مك: وم٢مذاً  هٜم٤م، إمم قمٚمٞمؽ أن٤م وم٤مهؿ: يٕمٜمل

 -قمٚمٞمؽ

 ----  ذم أن ومحد :ُمداظمٚم٦م

 -ـمٞم٥م :اًمِمٞمخ

 -قمٚمٞمؽ ٟمٗمٝمؿ ٟمريد :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مئ٦م ًمؽ ـمٚمع إذا وقمنميـ، ُم٤مئ٦م شم٠مظمذ ُمث٤مًمٜم٤م ذم أن٧م: ًمؽ أىمقل أرضمع :اًمِمٞمخ

ئد أىمؾ، أو أرسمٕملم أو وصمالصملم  اًمٓمريؼ ذم سمؽمُمٞمٝم٤م ُم٤م شم٠مظمذه٤م وقمنميـ اح٤مئ٦م قمغم اًمزا

 اًمٕم٤مُم٦م؟ اعمراومؼ هل ُم٤م اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ ذم شمٍمومٝم٤م وإٟمَّم ًمؽ، ىمٞمؾ يمَّم

 وًمق اعمًٚمٛملم أومراد ُمـ ًمٗمرد ًمٞمس اعمًٚمٛملم، ًمٕم٤مُم٦م ُمّمٚمح٦م ومٞمف أُمر ذم: يٕمٜمل 

 هذه  ٕصح٤مب ًمٚمجػمان ؾمٌٞمؾ ومتًح٥م ومٞمٝم٤م، ُم٤م حمٚم٦م ُمٙم٤من: ُمثالً  وم٘مػماً، يم٤من

 وطمٗمر ـملم وقمر ـمريؼ واطمد، ؿمخص ُمٜمف يٜمتٗمع وًمٞمس اجلٛمٝمقر، ُمٜمف يٜمتٗمع اعمحٚم٦م،

ٌرده٤م، آظمره، إمم شم٘مقًمقن يمَّم إُم٤مٟم٦م أو اًمٌٚمدي٦م شم٠متٞمف ُم٤م آظمره إمم  إُمقال شمٍمف سمتٕم

 ُمـ اُمرأة أضمؾ ُمـ إرض: هذه شمٕمٌٞمد قمغم هذه، اًمٓمري٘م٦م ُمـ قمٜمدك شمتجٛمع اًمتل

 -آظمره إمم وًمد أضمؾ

 اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م، اعمراومؼ سم٤مب ذم شمدظمؾ ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أُمثٚم٦م-- ضمن أو

 -ضمقاب ذم ُم٤م هذا وهمػم

 -ضمقاب ذم ُم٤م ذًمؽ همػم :ُمداظمٚم٦م



 121   صٜمدوق آدظم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وإن ُمٕم٤مؿمؽ، ُمـ ُم٤مًمؽ ُمـ ظمّمٛمقه اًمذي إٓ شم٠مظمذ ًمؽ حيؾ ُم٤م أن٧م :اًمِمٞمخ

 جيقز ُم٤م هذا وقمنمة، قمنمة سم٤مح٤مئ٦م شمِمٖمٞمؾ سم٥ًٌم رسمحقه اًمذي أُم٤م ًمؽ، هؿ أو٤مومقه

 -شم٠مظمذه أن

 -جيقز ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اعمراومؼ ذم شمٍمومف قمٜمدهؿ، يٌ٘مك ُم٤م أطمًـ شم٠مظمذه أن وٓسمد أظمذشمف، إذا :اًمِمٞمخ

 -اًمٕم٤مُم٦م

 ( 02:  21: 11.   290.  واًمٜمقر اهلدى) 



 بنلية ًعاًالت





 127 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمٕم٤مُمالت سمٜمٙمٞم٦م 

 بف يضارب ؾقام خماضر احتقاضل فـسبة افبـؽ ختصقص حؽؿ

ع اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذم :١ًمالاًم  وختّمص اًمٕمٛمٞمؾ، وسملم اًمٌٜمؽ سملم إرسم٤مح شمقزَّ

ًمف اًمٕمٛمٞمُؾ  ؾمح٥م وم٢مذا ًمالؾمتثَّمر، خم٤مـمر: اطمتٞم٤مـمل صم٤مًمث٦م ٟم٦ًٌم  ُمـ ؿمئ ُيْٕمَٓمك ٓ أُمقا

 ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ وُم٤م ذًمؽ؟ طمٙمؿ  ومَّم آؾمتثَّمر، ٓطمتٞم٤مـمل ظمّمّم٧م اًمتل اًمٜم٦ًٌم

 اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ أجْم٤مً  سم٤مب ُمـ ٕنف اإلؾمالم: ذم جيقز هذا أرى ُم٤م:اجلقاب

 -سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 جيقز وٓ يًتح٘مف، اًمذي اًمرسمح اح٤مل رأس يًح٥م أن اح٤مل ؾمح٥م إذا ومٞمج٥م 

ظم٤مر  -يٕمرومقهن٤م هؿ عمّم٤مًمح ُمٜمف ىمًؿ ادر

 : -- ( 21:  29.   2. واًمٜمقر اهلدى) 

 ادرصؾقة افؽػآت مـ كسبة افبـؽ أخذ حؽؿ

 -اعمٍمومٞم٦م ًمٚمٙمٗم٤مٓت سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم١ًمال

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 اًمٙمٗم٤مًم٦م؟ ىمٞمٛم٦م ُمـ اح٤مئ٦م ذم اصمٜملم ٟم٦ًٌم ي٠مظمذ اًمٌٜمؽ يم٠من :اًم١ًمال

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 اًمٙمٗم٤مًم٦م؟ :ُمداظمٚم٦م

 -ًمؽ ىمٚمٜم٤م ُم٤م همػم: ُمٕمٜم٤مه٤م :اًمِمٞمخ

 اًم٘مٞمٛم٦م؟ ارشمٗمٕم٧م يمٚمَّم اًمزي٤مدة ي٠مظمذوا: ُمٕمٜم٤مه٤م :اًمِمٞمخ

 وؾمتَّمئ٦م اح٤مئ٦م ذم وصمالث اًمٖمذاء، ُم٤مدة ُمـ اح٤مئ٦م ذم اصمٜملم: يٕمٜمل ٟمٕمؿ أي :ُمداظمٚم٦م

 ارشمٗم٤مع ُمع اًم٘مٞمٛم٦م شمرشمٗمع ُم٤مئ٦م، قمغم اصمٜملم ذم أخػ قمنميـ شميب أخػ وقمنميـ ويمذا

 أن؟ ومٞمٝم٤م احلٙمؿ ُم٤م اعمٌٚمغ



 128   ُمٕم٤مُمالت سمٜمٙمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 -هذا جيقز ُم٤م ٓ، :اجلقاب

 جيقز؟ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -ٓ :اًمِمٞمخ

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ُمداظمٚم٦م

 (  00:  17: 01. 202. واًمٜمقر اهلدى) 



 كارد اهفيزا





 172 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   اًمٗمٞمزا يم٤مرد 

 ( افػقزا)افتجاري بافؽرت افتعامؾ

 سم٤مًمٙمرت اًمتٕم٤مُمؾ وهل اًمٕمٍم، هذا ذم طمدصم٧م عم٠ًمخ٦م اًمنمقمل احلٙمؿ ُم٤م :اعمٚم٘مل

 وهمػمه٤م؟ يم٤مرد وُم٤مؾمؽم اًمٗمٞمزا  اًمتج٤مري،

ً، :اًمِمٞمخ  سم٠مجش؟ اًمتٕم٤مُمؾ قمٗمقا

 -اًمتج٤مري سم٤مًمٙمرت :اعمٚم٘مل

 !آه- اًمتج٤مري اًمٙمرت :اًمِمٞمخ

ء أؾمَّمء، يم٤مرد وُم٤مؾمؽم يم٤مرد، اًمٗمٞمزا  :اعمٚم٘مل  اًمٌٜمقك ُمـ اًمٜم٘مقد ؾمح٥م أو سم٤مًمنما

 -اًمٌٓم٤مىم٤مت هذه ُمع شمتٕم٤مُمؾ اًمتل

 -شم٤مضمراً  ًم٧ًم أن٤م اًمٌٜمقك؟ قمـ ومّمٚمٝم٤م يٛمٙمـ اًمٌٓم٤مىم٤مت هذه هؾ :اًمِمٞمخ

 هق؟ ُم٤م قمٚمٛمؽ ًمٙمـ يٛمٙمـ، ٓ أنف أتخٞمؾ ًمٙمـ 

 !اًمٌٜمقك قمـ اًمٌٓم٤مىم٦م ومّمؾ :اعمٚم٘مل

 ُمرسمقـم٦م اًمٌٓم٤مىم٦م هذه شمٙمقن أن دون سمٓم٤مىم٦م، إصدار يٛمٙمـ هؾ يٕمٜمل، :اًمِمٞمخ

 -اًمٌٜمقك ُمـ سمٌٜمؽ

 -يٛمٙمـ ُم٤م ٓ، :اعمٚم٘مل

 -ـمٞم٥م يٛمٙمـ، ُم٤م :اًمِمٞمخ

 !اًمٌٜمقك؟ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ ُم٤م: وم٤مجلقاب 

 -ؿمٞمخ اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مًمٌٜمقك يًٛمك ُم٤م :اعمٚم٘مل

 !إؾمالُمٞم٦م سمٜمقك رضمٕمٜم٤م، :اًمِمٞمخ

 اًمٌٜمقك ويمؾ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم قمغم شمتٕم٤مُمؾ إؾمالُمٞم٦م سمٜمقك هٜم٤مك أنف أقمت٘مد ٓ أن٤م 

 سمٚمجٞمٙمل، سمٜمؽ وسملم سمريٓم٤مين، ُمثالً  سمٜمؽ سملم ومرق ذم يٛمٙمـ هذا شمٗم٤موت، ذم يٙمقن رسمَّم

 -ذًمؽ ذم اًم٘مٚم٦م وسملم اًمرسم٤م، ذم اًمْمالل، ذم اإلهمراق ذم ومرق ذم يٙمقن



 172   اًمٗمٞمزا يم٤مرد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ك اإلؾمالم قمغم ىم٤مئؿ إؾمالُمل سمٜمؽ اقمت٘م٤مدي ذم هٜم٤مك يقضمد ٓ ًمٙمـ   ُمـ اعمَُّمٗمَّ

 -اعمت٠مظمريـ آراء ُمـ وًمٞمس ُمٜمٝمَّم، ُم٠مظمقذ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 -جيقز ٓ :اجلقاب أنف سمتّمقر هذا وقمغم ُمقضمقد، اًمٌٜمؽ هذا ُمثؾ أن أقمت٘مد ٓ 

 اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌٜمقك وضمدت ًمٙمـ إؾمالُمٞم٦م، سمٜمقك هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف :اعمٚم٘مل

 -اًمتٕم٤مُمؾ أصؾ قمـ ٟمتٙمٚمؿ اًمتٕم٤مُمؾ، أصؾ هقن هذا واًمٙمرت

 -اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ـمريؼ هق يمَّم اًمتٗم٤مصٞمؾ، ذم ٟمٌح٨م يقضمد طمٞمٜمَّم :اًمِمٞمخ

 ( 00:  00:  11. 719.واًمٜمقر اهلدى)



 ًشائى يف ًتفرقات

 واهربا باهبنون ًتعوقة





 171 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 اإلشالم دار دم ـحرمتف احلرب دار دم افربا حرمة

 [ :ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

ش إم» ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل -ُمٜمٙمرش- اإلؾمالم وأهؾ احلرب أهؾ سملم رسم٤م ٓ»

 ريض طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل» :, ش18 , 7.17ش »اعمٕمروم٦م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف , ش7.721»

 يٙمـ مل سم٤مًمدرمهلم، اًمدرهؿ وم٤ٌمقمٝمؿ سم٠مُم٤من احلرب أرض دظمؾ ُمًٚمَّمً  أن ًمق: قمٜمف اهلل

 سمرى أُمقاهلؿ أظمذ وضمف وم٠ٌمي قمٚمٞمٝمؿ، دمري ٓ اعمًٚمٛملم أطمٙم٤مم ٕن سم٠مس، سمذًمؽ

 -شضم٤مئز ومٝمق ُمٜمٝمؿ،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٕن وهمػمه٤م، احلرب أرض ذم طمرام قمٚمٞمف اًمرسم٤م: إوزاقمل ىم٤مل

 ووٕمف رسم٤م أول ويم٤من ذًمؽ، ُمـ اإلؾمالم أدريمف ُم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ رسم٤م ُمـ ووع ىمد

 اهلل طمرم ىمد ىمقم ذم اًمرسم٤م أيمؾ اعمًٚمؿ يًتحؾ ومٙمٞمػ اعمٓمٚم٥م، قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس رسم٤م

 ومال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد ذم اًمٙم٤مومر ي٤ٌميع اعمًٚمؿ يم٤من وىمد وأُمقاهلؿ؟ دُم٤مءهؿ قمٚمٞمف

 جيقز، وٓ هذا حيؾ ٓ: إوزاقمل ىم٤مل ُم٤م اًم٘مقل: يقؾمػ أبق وىم٤مل -ذًمؽ يًتحؾ

 سمٕمض ٕن هذا، طمٜمٞمٗم٦م أبق أطمؾ وإٟمَّم اًمرسم٤م، ذم إوزاقمل ذيمر اًمتل أصم٤مر سمٚمٖمتٜم٤م وىمد

 ىم٤مل -احلدي٨م ومذيمر-- -:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ُمٙمحقل قمـ طمدصمٜم٤م اعمِمٞمخ٦م

 اطمت٩م يمَّم واحلج٦م يقؾمػ، وأبق إوزاقمل ىم٤مل يمَّم اًم٘مقل» :اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل

: ىمٚم٧م -شومٞمف طمج٦م ومال سمث٤مسم٧م، ًمٞمس طمٜمٞمٗم٦م ٕيب يقؾمػ أبق سمف اطمت٩م وُم٤م إوزاقمل،

 ذح اًمٌٜم٤مي٦م»ذم اًمٕمٞمٜمل ىمقل: اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب إلُم٤مُمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض ٥مشمٕمّمُّ  ـوُمِ 

 ٕن صمٌقشمف، قمدم ٟمًٚمؿ ٓ: ىمٚم٧م» :اعمذيمقر اًمِم٤مومٕمل ىمقل قم٘م٥م ش1.172ش»اهلداي٦م

: ىمقًمف وأُم٤م- واوح دًمٞمؾ همػم ُمـ ُمذه٤ٌمً  ًمٜمٗمًف جيٕمؾ أن شم٘متيض ٓ اإلُم٤مم ىمدر ضمالًم٦م

 ؾمٕمٞمد ُمرؾمؾ إٓ سم٤معمرؾمالت، اًمٕمٛمؾ قمدم ُمذهٌف ٕن إًمٞمف، وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم- ومٞمف طمج٦م وٓ

: ىمٚم٧م -شأقمٚمؿ واهلل- ُمقوٕمف ذم قمرف ُم٤م قمغم طمج٦م قمٜمدٟم٤م واعمرؾمؾ اعمًٞم٥م، سمـ

---- » :ىمقًمف: إول :وضمقه ُمـ ورده وم٘مٞمف، قم٤ممل ُمـ يّمدر ٓ همري٥م قمجٞم٥م رد وهذا

 -شواوح دًمٞمؾ همػم ُمـ



 171   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 واًمِم٤مومٕمل إوزاقمل: ظم٤مًمٗمقه اًمذيـ وُمٜمٝمؿ إُم٦م، ؾم٤مئر ؿم٠من ويمذًمؽ: وم٠مىمقل

 ٓ يمال، ُمتٜم٤مىمْم٦م؟ إدًم٦م أم! ؟شواوح دًمٞمؾ همػم ُمـ» ظم٤مًمٗمقه ومٝمؾ- يقؾمػ وأبق

 ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمتُؿْ  وَم٢ِمنْ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وًمذًمؽ وظمٓم٠م، اًمّمقاب هق وإٟمَّم- هذا وٓ هذا

 
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ  اّللَّ   شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  َواًمرَّ

ِ
ظَِمرِ  َواًْمٞمَْقمِ  سم٤ِمّللَّ ْٔ  إلُم٤مم وم٤مًمتٕمّم٥م ،﴾ا

 يٕمٜمل احلدي٨م سمثٌقت اًم٘مقل اًمتزام: اًمث٤مين -سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ سم٤مًمتٜم٤مزع اًمرو٤م ُمٕمٜم٤مه ُمٜمٝمؿ

 احلريب، ًمّم٤مًمح أو اعمًٚمؿ، ًمّم٤مًمح اًمرسم٤م يم٤من ؾمقاء احلرب دار ذم اًمرسم٤م سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل

 ىم٤مل وهلذا سمذًمؽ، ي٘مقًمقن ٓ وهؿ ُم٤ٌمح، احلريب ُم٤مل سم٠من اإلسم٤مطم٦م شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ يٜم٤مذم وهذا

 ُمرادهؿ أن اًمدرس ذم إصح٤مب اًمتزم وىمد» : ش1.278ش»اًم٘مدير ومتح» ذم اهلَّمم اسمـ

 إـمالق يم٤من وإن اًمٕمٚم٦م، إمم ٟمٔمراً  ًمٚمٛمًٚمؿ اًمزي٤مدة طمّمٚم٧م إذا ُم٤م واًم٘مَّمر اًمرسم٤م طمؾ ُمـ

  -شسم٤مًمّمقاب أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل- ظمالومف اجلقاب

 سمٓمؾ احلدي٨م، شمّمحٞمح قمغم أسوا إن وم٢مهنؿ شمٜم٤مىمْمٝمؿ، ئمٝمر وهبذا: ىمٚم٧م

 رومض أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اعمخ٤مًمٗم٦م شمتجغم وهٜم٤م سمٕمٛمقُمف، إظمذ قمٚمٞمٝمؿ ووضم٥م شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ،

 ؿمٞمئ٤ًم، احلدي٨م ُمـ يًتٗمٞمدوا مل سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ، ُمتٛمًٙملم فمٚمقا  وإن اًمثالصم٦م، إئٛم٦م احلدي٨م

 اهلَّمم اسمـ أن أجْم٤مً  اًمٕمجٞم٥م ُمـ وإن !سمف ىمٞمدوه اًمتل دًٓمتف قمـ أهمٜم٤مهؿ اًمتٕمٚمٞمؾ ٕن

 هق يمَّم , اعمًٚمؿ ص٤مًمح ذم يمقٟمف يْمٛمـ أن يٛمٙمـ ٓ وهذا ،شاًم٘مَّمر» اًمرسم٤م ُمع ىمرن

 ُمـ هذا وًمٕمؾ- احلدي٨م سمٕمٛمقم ي٘مقًمقن أهنؿ يِمٕمر ممـ اًمقاىمع ذم وهذا ،, فم٤مهر

- احلرسمٞملم سمٜمقك ذم أُمقاهلؿ إيداع قمغم ودوهلؿ اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء ُمـ يمثػم إىم٤ٌمل أؾم٤ٌمب

 -اعمًتٕم٤من واهلل

 (79,82. 21.2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أو صفر ـؾ مسامة ؾائدة يلخذ أن فؾؿؼرض جقز مـ ظذ افرد

 ديـف إفقف يقدم أن إػ ادستؼرض مـ شـة ـؾ

 شاإلؾمالم شمٕم٤مًمٞمؿ» اؾمٛمف ؾمقري٤م ؿمَّمل ُمِم٤ميخ ٕطمد يمت٤مب قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 [:ىم٤مل صمؿ ُمث٤مًملم ذًمؽ ُمـ وذيمر سم٤مـمٚم٦م وآراء همرائ٥م ُمـ ومٞمف ُم٤م وقمغم



 177 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 قمغم آطمتٞم٤مل ًمتْمٛمٜمف اًم٤ًمسم٘ملم اعمث٤مًملم ُمـ أظمٓمر هق صم٤مًمث٤م ُمث٤مٓ وإًمٞمؽ

 ىم٤مل! اًمرسم٤م وهق أٓ إُم٦م سم٢ممج٤مع اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هق سمؾ ورؾمقًمف، اهلل طمرُمف ُم٤م اؾمتحالل

 أو ديٜمف دام ُم٤م عم٘مروف ُمٕمٞمٜم٤م ُم٤مٓ اعم٘مؽمض ٟمذر إذا» : ش722 ص» اعمًٙملم ذًمؽ

 أن ذُمتل ذم ُمٜمف رء أو اعمذيمقر اعمٌٚمغ دام ُم٤م قمكم هلل: ي٘مقل سم٠من ٟمذره، صح ُمٜمف رء

 وم٤مئدة ي٠مظمذ أن ًمٚمٛم٘مؽمض حيٚمؾ أنف ذًمؽ وُمٕمٜمك -يمذا ؾمٜم٦م يمؾ أو ؿمٝمر يمؾ أقمٓمٞمؽ

 سم٤مؾمؿ ًمٞمس وًمٙمٜمف ديٜمف، إًمٞمف يقذم أن إمم اعمًت٘مرض ُمـ ؾمٜم٦م يمؾ أو ؿمٝمر يمؾ ُمًَّمه

 شمالقم٤ٌم اًم٘م٤مريء أهي٤م رأج٧م ومٝمؾ! ! قمٜمده ىمرسم٦م وهق سمف اًمقوم٤مء جي٥م ٟمذر سم٤مؾمؿ سمؾ رسم٤م،

 اعمتٕم٤ممل؟ اًمرضمؾ هذا ومٕمؾ ُمثٚمَّم اهلل طمرُم٤مت قمغم واطمتٞم٤مٓ اًمنميٕم٦م سم٠مطمٙم٤مم

 (-107. 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

  احلسـ افؼرض ؾضؾ

 -شاًمّمدىم٦م ؿمٓمر جمرى جيري اًمًٚمػ إن[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 -اًمّمدىم٦م ؿمٓمر جمرى جيري واٟمف احلًـ اًم٘مرض ومْمؾ[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 هذا وُمع: ىمٚم٧م -ومٞمف ًمٚمٛم٘مرض ُمٜمٗمٕم٦م ٓ اًمذي اًم٘مرض:  شاًمًٚمػ» [:ىم٤مل صمؿ]

 اجلِمع ًمٖمٚم٦ٌم اعمًٚمٛملم، سمٞمقع ُمـ يزول أن يٙم٤مد وم٢مٟمف احلًـ، ًمٚم٘مرض اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م

 ُمـ ومٞمٝمؿ دمد شمٙم٤مد ٓ وم٢مٟمؽ ُمٜمٝمؿ، إيمثريـ أو اًمٙمثػميـ قمغم اًمدٟمٞم٤م قمغم واًمتٙم٤مًم٥م

 احل٤مضم٦م يٌٞمٕمؽ شم٤مضمر ًمؽ يتٞمن ُم٤م ىمٚمٞمؾ وم٢مٟمؽ ٟم٤مدرا، إٓ وم٤مئدة ُم٘م٤مسمؾ إٓ ؿمٞمئ٤م ي٘مروؽ

 وهق اًمٜمًٞمئ٦م، سمٞمع ذم زي٤مدة ُمٜمؽ يٓمٚمٌقن مجٝمقرهؿ سمؾ ٟمًٞمئ٦م، أو ٟم٘مدا واطمد سمثٛمـ

 ذم سمٞمٕمتلم سم٤مع ُمـ» : ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سيح ذم رسم٤م يمقهن٤م ُمع اًمت٘مًٞمط، سمٌٞمع اًمٞمقم اعمٕمروف

د سم٠من اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ومنه وىمد- شاًمرسم٤م أو أويمًٝمَّم ومٚمف سمٞمٕم٦م  اًمٜمًٞمئ٦م، سمٞمع سمف اعمرا

 ش- 2721» سمرىمؿ احلدي٨م ختري٩م قمٜمد سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمَّم اًمت٘مًٞمط، سمٞمع وُمٜمف

 (.77/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 178   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وبقع شؾػ ظـ افـفل ظؾة

ومم ًمٕمؾ  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]  : ش219.  1» شاًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل اًمتٕمٚمٞمؾ ذم ٕا

 هذا ضمٕمؾ وم٘مد سمٛمئ٦م: مخًلم ي٤ًموي ُم٤م سم٤مقمف صمؿ ؾمٜم٦م، إمم ُمئ٦م أىمروف إذا ومألنف»

 أىمروف، ح٤م اًمٌٞمع هذا وًمقٓ اعمثؾ، رد ُمقضمٌف اًمذي اًم٘مرض ذم اًمزي٤مدة إمم ذريٕم٦م اًمٌٞمع

 -شذًمؽ اؿمؽمى ح٤م اًم٘مرض قم٘مد وًمقٓ

 (777. 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افبـؽ أمقال مـ احلج جيقز هؾ

 -ـمٌٕم٤مً  سمٜمؽ ُمقفمػ اًمٌٜمؽ أُمقال ُمـ احل٩م جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

م اح٤مل هذا ص٤مطم٥م قمـ اًمٗمرض يً٘مط :اًمِمٞمخ  -احلرا

 - ( 2- : 2- : 1.   29.   واًمٜمقر اهلدى)

 افزيادة دؾع مـ وهترب بافربا يتعامؾ أمريؽا دم يؼقؿ رجؾ

 افربقية ادعامالت حرمة حقل وـؾؿة افربقية،

 -قمٜمدٟم٤م ذم وسمٕمديـ ؿمٞمخ، ي٤م أُمريٙم٤م ذم يمٜم٤م إطمٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -اًمًالُم٦م قمغم هلل احلٛمد :اًمِمٞمخ

 -يًٚمٛمؽ اهلل :ُمداظمٚم٦م

 ؿمخص قمٚمٞمف يًتٚمػ يم٤مرد، اًمٗمٞمزة أو يم٤مرد اًمٙمريدت أُمريٙم٤م ذم ذم :ُمداظمٚم٦م

 ُمع اًمَتَٕم٤مُُمؾ شمًتٓمٞمع طمتك أُمريٙم٤م: ذم يٕمتؼم اًميورات ُمـ-- أو اًمٌٜمؽ ُمـ ومٚمقس

ء اًمنميم٤مت سمٕمض  ضمدًا، قم٤مًمٞم٦م رسمقي٦م ومقائد قمٚمٞمف وًمٙمـ احل٤مضمٞم٤مت، سمٕمض وذا



 179 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 يدومع ومل إصكم، واعمٌٚمغ اعمًتحؼ اعمٌٚمغ ومدومع اًمٌالد هذه إمم ه٤مضمر: ىم٤مل وؿمخص

ئد  ٓ؟ أم ًمف جيقز هؾ وشمريمٝم٤م، اًمرسمقي٦م اًمٗمقا

 دمقز، ٓ اإلؾمالم ذم اخلٞم٤مٟم٦م اجلقاز، قمدم ذم همرىم٤من هق ًمف، جيقز أجـ ُمـ :اًمِمٞمخ

 ش-ظم٤مٟمؽ ُمـ ختـ وٓ ائتٛمٜمؽ ُمـ إمم إُم٤مٟم٦م َأدَّ »

 -رسم٤م يم٤مٟم٧م ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

 إيف؟ :اًمِمٞمخ

 -رسم٤م يم٤مٟم٧م ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمرف؟ ُم٤م سم٤مًمرسم٤م شمتٕم٤مُمؾ وح٤م رسم٤م، أنف شمٕمرف هٜم٤م يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 --اإلٟم٤ًمن يٕمٜمل اًميوري٤مت ُمـ طمتَّمً  هل :ُمداظمٚم٦م

 سمٛمثؾ ؿمٕمر ُم٤م اإلؾمالم سمالد ذم سم٘مل ًمق ٕنف اًميوري٤مت: ُمـ ًمٞمس طمتَّمً  :اًمِمٞمخ

 -أبداً  اًميورة هذه

 - ٟمٕمؿ إيف :ُمداظمٚم٦م

 - ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 - اًميوري٤مت ُمـ ًمٞم٧ًم هل ؿمٞمخ، ي٤م قمٗمقاً : أظمرى ُمداظمٚم٦م

 -أهٚمٝم٤م ُمـ ؿم٤مهد ؿمٝمد ظمػًما  اهلل ضمزاك :اًمِمٞمخ

٤من أن اح٤مئ٦م، ذم ُم٤مئ٦م واصمؼ وأن٤م :ُمداظمٚم٦م  -إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م همػم ُمـ هٜم٤مك يٕمٞمش أن ممٙمـ اإلًٟم

 -هق هذا :اًمِمٞمخ

 ؿمخًّم٤م أقمرف اًمرسم٤م، ذم يتقرط أن همػم ُمـ ويتٍمف يٕمٞمش أن وممٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف يْمٕمقن ٓ اًمٗم٤مشمقرة دومع وإذا اًمٗم٤مشمقرة، يدومع أن ٟمز يمٚمقرادو شُمًٛمك ُمديٜم٦م ذم

 صمَّمن ودومع اعمًتٕمجؾ اًمؼميد ذم اًمدومٕم٦م وم٠مرؾمؾ يقم آظمر ومٜمز اًمرسم٤م، ُمـ ُمئقي٦م ٟم٦ًٌم



 110   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٚمٛم٧م ح٤م وًمٙمـ رسم٤م، دوٓريـ دومع ًمٙم٤من شم٠مظمر ًمق صؼم، وًمق اًمؼميد قمغم دوٓرات

  هذا؟ ومٕمٚم٧م ح٤مذا ؾم٠مخقه اًمنميم٦م

م ديٜمل أن٤م: هلؿ ىم٤مل  وٓ اًمؼميد صمٛمـ دوٓرات صمَّمن أدومع ُمًتٕمد وم٠من٤م اًمرسم٤م، ُيـَحرر

 -طم٤ًمسمف رومٕمقا  ًمٚمرسم٤م، دوٓريـ ًمٙمؿ أدومع

 رومٕمقا  يًتٕمٛمٚمف، دوٓر ظمّمٛمٞم٦م ممٙمـ احل٤ًمب، طم٥ًم قمغم يٕمرومقا  هذه 

 -دوٓر أخٗملم إمم ُٕم٤مٟمتف طم٤ًمسمف

ٟمٜم٤م ي٤م طم٤مل، يمؾ قمغم :اًمِمٞمخ  ُمـ اعمٜمز إؾمػ ُمع, شمٕم٤ممم، ىمقًمف شمٜمًقا  ٓ إظمقا

ـْ : ﴿,اعمًٚمٛملم مج٤مهػم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ * خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ حَيَْت

 -واطمدة هذه ،[7، 2:اًمٓمالق]

 هق اًمذي يًتٌدًمقا  ٓ أن مجٞمٕم٤ًم، ُمٕمٜم٤م اجل٤مًمًلم وأنّمح أنّمحؽ: وإظمرى

 -شمٕمٚمٛمقن يمَّم اًمٞمٝمقد قمٛمؾ هذا ٕن ظمػم: هق سم٤مًمذي أدٟمك

ئد وم٤مئدة: شم٘مقًمقا  ومال   اًمٌٜمؽ ذم طمتك اًمٞمقم، قم٤مُم٦م ًمٗمٔم٦م وهذه اًمرسم٤م، سمدل وومقا

قن إؾمالُمل، سمٜمؽ قمٚمٞمف ُمٙمتقب اإلؾمالُمل ٛمُّ ًَ  اًمرسم٤م يًٛمل اًمذي ُمـ وم٤مئدة، اًمرسم٤م ُي

  وم٤مئدة؟

ـَ  ىَم٤مشمُِٚمقا : ﴿ومٞمٝمؿ اهلل ىم٤مل اًمذيـ هؿ ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
 َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ

ُُمقنَ  مَ  َُم٤م حُيَرر ُ  طَمرَّ ـَ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ ـَ  احْلَؼر  ِدي ـَ  ُِم ِذي  طَمتَّك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ

ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  ـْ  اجْلِ  [-29:اًمتقسم٦م﴾ ]َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

 -ٟمٙمت٦م أتذيمر أن :اًمِمٞمخ

 سملم ُم٤م اعمٚمتقي٦م اًمٓمرق هبذه اعمًٚمٛم٦م اًمدوًم٦م ي٘مٞمٛمقا  أن يريدون اًمذيـ ُمثؾ: أىمقل 

 اًمٙمٗم٤مر ُمـ اجلزي٦م ي٠مظمذوا أن يريدون أي٦م، هذه يٓمٌ٘مقا  اًمذيـ ُمثؾ ووح٤مه٤م قمِمٞم٦م

  ممٙمـ؟ هذا هؾ ص٤مهمرون، وهؿ

 احلٙمؿ هل٤م ويٓمٛمئـ اعمًٚمٛم٦م، اًمدوًم٦م ىم٤مئٛم٦م شم٘مقم طمٞمٜمَّم ُمتك؟ وًمٙمـ ممٙمـ هذا

 -اإلؾمالم إمم قمقيد اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ هذا ويٌدأ



 112 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 وهؿ يد قمـ اجلزي٦م ُيْٕمٓمقا  أن اًمٙمٗمر، دول ُمـ طمقًمٜم٤م ُمـ ٟمٓم٤مًم٥م أن يٛمٙمـ طمٞمٜمئذٍ 

 أن وأُمريٙم٤م روؾمٞم٤م إمم ُمثالً  ٟمرؾمؾ اًمٙمٗمر، قمغم سمالدهؿ ذم وهؿ هذا؟ يمٞمػ ص٤مهمرون،

 شمدومٕمقا  ٓزم يمٗم٤مر أنتؿ ُمثاًل، يم٤مًمٞمقٟم٤من إًمٞمٜم٤م اًم٘مري٦ٌم واًمٌالد وأخَّمٟمٞم٤م وومرٟم٤ًم يمٗم٤مر أنتؿ

 -ٓ يد؟ قمـ اجلزي٦م

 اًمٌٚمدة يم٤مٟم٧م وم٢مذا جي٤موره٤م، ُم٤م إمم اإلؾمالم أرض ُمـ اًمدقمقة شمٜمٓمٚمؼ أن جي٥م 

 إرض شمٚمؽ إمم اعمًٚمؿ اًمداقمٞم٦م وذه٥م يم٤مومرة، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد طمدود حَتُدّ  اًمتل

 ًمإلؾمالم، يدقمق اًمٙمٗمر سمٚمد ذم وأىم٤مم يدقمق وأظمذ ًمف وم٠مذٟمقا  اإلؾمالم، إمم ومٞمٝم٤م يدقمق

 اهلل ديـ ذم يدظمٚمقن هٜم٤مك واًمٙمٗم٤مر ًمإلؾمالم اًمدقمقة وسملم سمٞمٜمف َيـُحقًمقن ٓ وهؿ

 إمم يدقمق أن ُمـ اعمًٚمٛملم اًمدقم٤مة ُمٜمٕمقا  إذا وًمٙمـ اجلزي٦م، ُمٜمٝمؿ ي١مظمذ ٓ أومقاضم٤م

 سم٘مقة اًمدقمقة ًمٞمٜم٘مؾ اعمًٚمؿ اجلٞمش يٜمٓمٚمؼ طمٞمٜمئذٍ  اًمٙمٗمر، سمالد أقمٜمل سمالدهؿ ذم اإلؾمالم

 -أطمًـ هل سم٤مًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمدقمقة اًمٙمٗم٤مر ُمٜمع أن سمٕمد اًمًٞمػ،

 طمٞمٜمئذٍ  قمٚمٞمٝمؿ وشَمٖمٚمَّٔمقا  اًمٙم٤مومرة اًمٌالد شمٚمؽ اعمًٚمؿ اجلٞمش اطمتؾ ُم٤م وم٢مذا 

 ص٤مهمرون وهؿ يد قمـ اجلزي٦م دومع وإُم٤م اإلؾمالم إُم٤م: صمالث إطمدى سملم ُيـخػموهنؿ

 -خيت٤مروٟمف وُم٤م ومٝمؿ اًم٘متؾ، وإُم٤م

هَ  ٓ: ﴿اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم شُمِمٙمؾ اًمتل أي٦م شمٗم٤مصٞمؾ ُمـ وهذا ـِ  ذِم  إيِْمَرا ي  ىَمدْ  اًمدر

 َ ؿْمدُ  شَمٌلَمَّ ـَ  اًمرُّ  [-211:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمَٖملر  ُِم

ه ٓ ُمٕمٜمك ًمٞمس   ذم اًمذيـ اًمٞمقم اًمُٙمت٤َّمب سمٕمض ي٘مقل يمَّم: يٕمٜمل اًمديـ، ذم إيمرا

 وم٘مط وإٟمَّم اإلؾمالم، قمغم اًمٙمٗم٤مر ُم٘م٤مشمٚم٦م جيقز ٓ: ًمؽ ي٘مقل اإلؾمالم، ذم ري٥م ىمٚمٌٝمؿ

 -وم٘مط أروؽ قمـ دوم٤مقم٤مً  شم٘م٤مشمؾ أن٧م

ٛمقن ومٝمؿ  ًّ  سم٠من ي٘مقًمقن هجقُمل، وضمٝم٤مد دوم٤مقمل ضمٝم٤مد: ىمًٛملم اجلٝم٤مد ُيَ٘م

 اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمتقطم٤مت هذه يمؾ ويتج٤مهٚمقن اإلؾمالم، سمف ي٠مُمر ٓ اهلجقُمل اجلٝم٤مد

 -اًمروُم٤من أو اًمروم يد ذم شمزال ٓ هذه سمٚمدٟم٤م يم٤مٟم٧م ًمقٓه٤م

 -اًمدوم٤مع ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ُيٌٞمحقن ومٝمؿ



 112   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 جيقز ٓ ًمٙمـ دارٟم٤م، وؾمط ذم اإلؾمالم إمم وٟمدقمق دارٟم٤م قم٘مر ذم ٟمٌ٘مك ٟمحـ: يٕمٜمل 

 وهذا ٟم٘م٤مشمؾ، أن ًمٜم٤م جيقز ٓ ومٛمٜمٕمقٟم٤م اٟمٓمٚم٘مٜم٤م وإذا اًمٙمٗمر، سمالد إمم سم٤مًمدقمقة ٟمٜمٓمٚمؼ أن

 -اإلؾمالم ذم اخلالف

هَ  ٓ: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف: اًمِم٤مهد ـِ  ذِم  إيِْمَرا ي  ذم هٜم٤مك ًمٞمس: أي[ 211:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمدر

ٚمؿ إُم٤م اإلؾمالم ًْ  وإُم٤م شمًٚمؿ أن إُم٤م-- و-- و رطمرطم٦م، حلٚمح٦م، هٜم٤مك ومٞمف ٓ أىمتٚمؽ، أو شُم

 --وذًمؽ اإلؾمالم ٟمٔم٤مم ذم شمٕمٞمش ٓ هٙمذا شمٕمٞمش أُم٤م اًم٘متؾ، وإُم٤م اجلزي٦م شمدومع أن

 شمدومع أن اًمٙم٤مومرة، سم٤مًمٕم٘مٞمدة آطمتٗم٤مظ ُمع اًمٜمٔم٤مم هذا ارشمْمٞم٧م أنؽ قمغم ودًمٞمؾ

 سم٤مإلؾمالم، شمديـ ٓ-- حتٙمؿ وٓ هبذا شمرى أن٧م ومال ص٤مهمر، وأن٧م يدٍ  قمـ اجلزي٦م

 -اًم٘متؾ أُم٤مُمؽ: وم٢مذاً 

 وهق يد قمـ اجلزي٦م يدومع أن وسملم اإلؾمالم، ذم يدظمؾ أن سملم ُيـَخػمَّ  اًمٙم٤مومر: إذاً 

ه ٓ ُمٕمٜمك هذا ص٤مهمر،  -اًمديـ ذم إيمرا

 اًمدقم٤مة قمغم اقمُتدي ُم٤م إذا اإلؾمالُمل، ًمٚمجٞمش جيقز ٓ أنف يٗمنوٟمف يمَّم وًمٞمس 

 وُمـ اإلؾمالم ُمـ هذا ٓ، اًمٙم٤مومر، اًمٌٚمد ذًمؽ ي٘م٤مشمؾ أن يم٤مومر، سمٚمد ذم اإلؾمالُمٞملم

 -اإلؾمالم ذيٕم٦م

ل أن جيقز ٓ: اًمِم٤مهد ٛمر ًَ  -اًمٜم٤مس ٟمٗمقس ذم آصم٤مره٤م ًمألؾمَّمء ٕن وم٤مئدة: اًمرسم٤م ُٟم

 سم٠مؾمَّمء اًمنمقمٞم٦م احل٘م٤مئؼ قمـ اجلَّمهػم شمْمٚمٞمؾ اًمٜم٤مس سملم اًمرسم٤م ومِمق أؾمَّمء وُمـ 

ك ًمق ٕنف رسم٤م: يًٛمقٟمف ٓ وم٤مًمرسم٤م ٟم٤مقمٛم٦م، ز رسم٤م ؾُمٛمر  يًٛمع ُم٤م سمٛمجرد اعمًٚمؿ سمدن ًمَتَ٘مزَّ

 -وم٤مئدة وم٤مئدة، ُمٕمل حمرم، اًمرسم٤م أن ي٘مٞمٜم٤مً  يٕمرف ٕنف آؾمؿ: هذا

 ٟمِمٙمقا  يمٜم٤م واوح٦م، ضمديدة سمٌدقم٦م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ًمٜم٤م ـمٚمع وأظمػماً  وأظمػماً،

 يمَّمن سمٖمػم اًمرسم٤م يًٛمقن أن وم٤مئدة، يًٛمقهن٤م اؾمٛمٝم٤م، سمٖمػم اًمرسم٤م يًٛمقن أهنؿ ىمٌؾ ُمـ

 -سمٕمٞمٜمف اًمرسم٤م وهق ُمراسمح٦م اًمٗم٤مئدة ًمٗمٔم٦م

ٟمٜم٤م ُمـ ٟمرضمق: إذاً   قمـ يٜمحرومقا  وأن اًمنمقمٞم٦م، إًمٗم٤مظ يًتٕمٛمٚمقا  أن مجٞمٕم٤مً  إظمقا

 اًمرسم٤م شمًٛمٞم٦م ذًمؽ وُمـ اًمٜم٤مس، ٟمٗمقس ذم شم٠مثػمه٤م ًمألؾمَّمء ٕن اًمٌدقمٞم٦م: إًمٗم٤مظ



 117 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 سم٤مًمٗم٤مئدة؟ يًٛمقهن٤م رضر،يمٞمػ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗم٤مئدة،

 ( 00:  70: 11.   711.  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00:  71: 78.   711.  واًمٜمقر اهلدى)

 كظام ادؼِرض أدخؾ ثؿ ربا، بدون أكف ظذ مآً  اؿسض رجؾ

 افربا

 ذم وأظمذ سمٞمًت٤م سمف سمٜمك أن وسمٕمد رسم٤م، سمدون أنف أؾم٤مس قمغم ىمرض ذم ىمدم ؿمخّم٤مً 

 يّمٜمع؟ ومَّم رسم٤م قمٚمٞمف أدظمؾ ىمد أنف قمٚمؿ اًم٘مرض، شمًديد ذم شمًديده،

 يمٞمػ؟ رسم٤م، سمدون أنف إول يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 احلٙمؿ فم٤مهر يم٤من إول ذم يم٤مٟم٧م يٕمٜمل هٜم٤مك، اًم٘مروض سمٕمض قمٜمدٟم٤م :ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م سمدون رسم٤م سمدون يٕمٜمل ىمروض يم٤مٟم٧م إول ذم يٕمٜمل ىمروض ومٝمٜم٤مك إؾمالُمل،

 -يًٛمقهن٤م

 اًمٌٜمقك؟ ُمـ وإٓ اًمدوًم٦م ُمـ :اًمِمٞمخ

 واطمد جلٞم٥م يمٚمٝم٤م اًمٌٜمقك سم٤مًمدوًم٦م--  سمٜمقك قمٜمدٟم٤م ُم٤م هل اًمدوًم٦م ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 شمٕمٓمل اًمٔم٤مهر ومٙم٤مٟم٧م إؾمالُمٞم٦م دوًم٦م اًمٔم٤مهر يم٤مٟم٧م ومٞمٕمٜمل ضَمّٞمدا، هذا شمٕمٚمؿ وأن٧م

 -اًمرسم٤م وهق اًمٗم٤مئدة يًٛمقٟمف ُم٤م سمدون ىمروو٤مً 

 ؾمٜم٦م؟ يمؿ ُمٜمذ ُمثالً  يمؿ ُمٜمذ هذا أومٝمؿ سمِّدي أن٤م ُمٕمٚمٞمش، :اًمِمٞمخ

 -شم٘مري٤ٌمً  وؾمٌٕملم ؾمت٦م أو وؾمٌٕملم مخ٦ًم ُمٜمذ :ُمداظمٚم٦م

 أومرٟمجل؟ وؾمٌٕملم مخ٦ًم :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 -ؾمٜم٦م وصمالصمقن مخًف يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 -وصمالصمقن وأرسمٕمَّمئ٦م أخػ اخلٛمس ذم يٕمٜمل قم٤مُم٤ًم، قمنم ؾمٌٕم٦م :ُمداظمٚم٦م



 111   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يقُمئٍذ؟ طم٤ميمؿ يم٤من ُمـ :اًمِمٞمخ

 -اًمٓم٤مهمقت ٟمٗمس احل٤ميمؿ ٟمٗمس هق :ُمداظمٚم٦م

 إذًا؟ هذا يم٤من يمٞمػ ٟمٗمًف، اًمٓم٤مهمقت :اًمِمٞمخ

 حيٙمؿ ٓ حيٙمؿ ومٙم٤من إًمٞمف، اًمٜم٤مس يًتٛمٞمؾ يم٤من طمٙمٛم٦م أول ذم يم٤من :ُمداظمٚم٦م

 -اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمنميٕم٦م حيٙمؿ أنف ًمف ئمٝمر سمَّم وًمٙمـ اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مًمنميٕم٦م

 سمٕمض وقمٜمدٟم٤م سمٞمقهتؿ، ذم اعمّمٚملم حي٤مرب ٓ ومٛمثالً  اًمٔم٤مهرة، إؿمٞم٤مء: ومٛمثالً  

 -يٕمٜمل ىمريتٜم٤م ذم طمتك هٜم٤مك اعمالطمدة

 حت٘مٞمً٘م٤م، هلؿ قمٛمؾ يٕمٜمل أؾم٤مس قمغم اًمًجـ، ذم ووٕمٝمؿ اعمالطمدة، سمٕمض قمٜمدٟم٤م 

 أهنؿ أؾم٤مس قمغم يٕمٜمل اًمٜم٤مس يِمقومقهؿ ؿم٤من قمغم يٕمٜمل سمس اًمتٚمٗمزيقن، ذم سمرٟم٤مُم٩م أو

 -طمدة ُمال

 يٕمٜمل؟ ًمٗمْمحٝمؿ، :اًمِمٞمخ

 ـمٌٕم٤مً  اح٤موٞم٦م، إج٤مم ذم ظمرضمقا  صمؿ ؾمٜم٦م، قمنم مخ٦ًم وسم٘مقا  ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 -قم٘مٞمدهتؿ شَمَ٘مّقت أن سمٕمد يٕمٜمل أظمرضمٝمؿ وهؿ اًمًجـ ذم سم٤مىمٞملم اعمًٚمٛملم

 إمم شمدقمق وأهن٤م إؾمالُمٞم٦م، دوًم٦م أهن٤م ًمٚمٜم٤مس ًمٞمٔمٝمر ومٕمٚمٝم٤م: يمٚمٝم٤م إؿمٞم٤مء ومٝمذه 

 ومخ٦ًم وشمًٕمَّمئ٦م أخػ ؾمٜم٦م ذم شم٘مري٤ٌمً  صمؿ وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل شمقطمٞمد وإمم اإلؾمالم

 -احلٙمؿ ُمـ متٙمـ  ٕنف قمٚمٜم٤ًم: أنٞم٤مسمف قمـ يٙمنم سمدأ وؾمٌٕمقن

 قمغم ىم٤مرب أن سمٕمد رسم٤م، قمٚمٞمٝمؿ يٗمؽمض يٕمٜمل ىمروًو٤م آظمذـي اًمٜم٤مس سمٕمض ذم ومٞمٕمٜمل 

 -رسم٤م اًم٘مرض هذا ذم أن ًمف شمٌلم أو رسم٤م، اًم٘مرض هذا ذم أن ًمف فمٝمر يمٚمف اًم٘مرض شمًديد

 احلًـ؟ اًم٘مرض وىم٧م ذم اؾمت٘مرض هق ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 -رسم٤م ىمرض قمٚمٞمف شمٗمرض أن ىمٌؾ ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمزُم٤من؟ ذاك ذم اؾمت٘مرض :اًمِمٞمخ

 -ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م



 111 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

  سم٤مًمقوم٤مء؟ شم٠مظمر أنف واًمٔم٤مهر :اًمِمٞمخ

ّدد ٓ، :ُمداظمٚم٦م ًَ  -أىم٤ًمط قمغم ُي

 رسم٤م؟ ومٞمف يم٤من إول اًم٘مًط طمتك أىم٤ًمط قمغم يًدد ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ

 أخػ قمنمه أقمٓمقك ُمثالً  يمٞمػ صمؿ رسم٤م، ومٞمف يم٤من ُم٤م إول اًم٘مًط ٓ، :ُمداظمٚم٦م

 أخػ اًمٕمنمة شمًدد قمٜمدُم٤م قمنميـ، ومتًدد ديٜم٤مر قمنميـ ُمثالً  ؿمٝمر يمؾ شمًدد ديٜم٤مر،

 قمٛمقًم٦م؟ أهن٤م سمحج٦م اعمٌٚمغ، هذا قمغم زي٤مدة ُمٜمؽ يٓمٚمٌقن يمٚمٝم٤م

 اًم٘مرض جيٕمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ إول، اًمزُمـ ذم يم٤من آؾمت٘مراض يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 اًمذي هذا ٕن سمٕمد: ومٞمَّم اًمرسم٤م ُمٜمف ُأظمذ اًمذي اعمًت٘مرض قمغم رء ومال طمًٜم٤مً  ىمرو٤مً 

 -يمٚمٝمؿ اًمِمٕمقب قمغم شمٗمرض اًمتل اًميائ٥م ذًمؽ ؿم٠من ُمٜمف، أظمذ

 أو ذقمٞم٦م ٓ ُمٕم٤مُمالت سم٤مظمتٞم٤مره يتٕم٤مُمؾ ٓ أن اعمًٚمؿ قمغم واًمقاضم٥م واعمٝمؿ 

ٞمٜم٤َم إِنْ  شُم١َمأظمذَٟم٤م ٓ َرسمَّٜم٤َم﴿ ذًمؽ، ُمـ رء قمٚمٞمف وُمرض إذا أُم٤م سم٤مظمتٞم٤مره، رسمقي٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م ًِ  َٟم

 -ومٞمٝم٤م رء ٓ اًم٘مرض هبذا سمٜم٤مه٤م اًمتل اًمدار ومٝمذه ،[281:اًمٌ٘مرة﴾ ]َأظْمَٓم٠ْمن٤َم َأوْ 

 (  00: 71: 17. 177. واًمٜمقر اهلدى)

 !افقرؿقة؟ افعؿالت دم افربا يؼع هؾ

 سمٕمْمٝمؿ ٕن ي٘مع: ٓ أم اًمرسم٤م ومٞمٝم٤م ي٘مع هؾ اًمقرىمٞم٦م، اًمدٟم٤مٟمػم ذم اًمرسم٤م :ُمداظمٚم٦م

 -- ُم٤مل إهن٤م: ي٘مقل

 -ي٘مع ومٞمٝم٤م زيم٤مة ٓ سم٠منف وم٤مًم٘مقل ي٘مع، ٓ سم٠منف ىمٞمؾ إذا! ي٘مع؟ ٓ يمٞمػ :اًمِمٞمخ

 : -- ( 78:  12. 871. واًمٜمقر اهلدى)

 افـسقئة ربا تعريػ

ٞمئ٦م رسم٤م :اًمِمٞمخ  اعمراسمقن يم٤من: ُمثاًل  يٕمٜمل اًمرسم٤م، شمْم٤مقمػ يمٚمَّم اًمقوم٤مء ُمـ شم٠مظمر يمٚمَّم هق: اًمٜم



 111   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمنمة، اح٤مئ٦م ذم ؿمٝمرـي إمم ص٤مر وم٢مذا مخ٦ًم، سم٤مح٤مئ٦م واًمرسم٤م ؿمٝمر، إمم ُمثاًل  ي٘مروقن يم٤مٟمقا 

ٞمئ٦م، رسم٤م هق هذا اًمٞمقم، ُمقضمقد وهذا دواًمٞمؽ، وهٙمذا  هذا اًمرسم٤م، زاد يمٚمَّم شم٠مظمر يمٚمَّم: يٕمٜمل اًمًٜم

سم٤َم شم٠َميُْمٚمُقا ٓ : ﴿اًم٘مرآن سمٜمص ُمٜمٝمل  -[270:قمٛمران آل﴾ ]ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موم٤ًم اًمرر

 (00:01:27( .1) راسمغ ومت٤موى)

 وما( ربا ؾفق كػًعا جر ؿرض ـؾ: )حديث صحة مدى ما

 افصحة ظذ بـاءً  ذفؽ ظذ يستب افذي احلؽؿ وما ظؾتف،

 وافضعػ؟

ش رسم٤م ومٝمق ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ: »طمدي٨م صح٦م ُمدى ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 واًمْمٕمػ؟ اًمّمح٦م قمغم سمٜم٤مءً  ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م اًمذي احلٙمؿ وُم٤م قمٚمتف، وُم٤م

 همػم ومٝمل اًمْمٕمػ قمٚم٦م اًمٕمٚم٦م أُم٤م ُمٜمٗمٞم٦م، ومٝمل احلدي٨م هذا قمـ اًمّمح٦م أُم٤م :اًمِمٞمخ

: اجلٛمٚم٦م هذه ُمـ اعمراد اعمٕمٜمك ٕن إـمالىمف: قمغم صحٞمًح٤م ومٚمٞمس احلدي٨م ُمٕمٜمك أُم٤م ُمًتحية،

 رسم٤م، ومٝمق ُمنموـم٤ًم ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ: سم٘مٞمد ومنت إذا وم٤مجلٛمٚم٦م رسم٤م، ومٝمق ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ

 اعمٕمٜمك، صحٞمح٦م اًم٘مٞمد هبذا اجلٛمٚم٦م هذه شمٙمقن – احلدي٨م هذا ٟم٘مقل وٓ , اجلٛمٚم٦م هذه ومتٙمقن

 رسم٤م، ومٝمق ُمنموط همػم ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ يمذًمؽ وًمٞمس رسم٤م، ومٝمق ُمنموـم٤ًم ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ

قمرايب ًمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمْم٤مء سم٘مّم٦م صم٧ٌم ح٤م رسم٤م ًمٞمس ٓ،  مجٚمف ُم٘م٤مسمؾ يمٌػًما  مجاًل  رسم٤مقمٞم٤ًم ٕا

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ وقمٚمؾ واطمد، مجؾ ُم٘م٤مسمؾ مجٚملم اًمرواي٤مت سمٕمض وذم اًمّمٖمػم،

 ُمنموط همػم ٟمٗمًٕم٤م ضمر اًمذي اًم٘مرض وم٢مًذاش ىمْم٤مءً  ظمػميمؿ وأن٤م ىمْم٤مًء، ظمػميمؿ ظمػميمؿ: »سم٘مقًمف

ظمالق، ُمٙم٤مرم ُمـ ومٝمق  -ُمنموط رسم٤م ومٝمق سمزي٤مدة اعمنموط اًم٘مرض أُم٤م ٕا

 (00:20:17.ب72: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 خافص ربا مـ ـسبف رجؾ هدية تؼبؾ هؾ

 ظم٤مًمص؟ رسم٤م ُمـ يمًٌف رضمؾ هدي٦م شُم٘مٌؾ هؾ سمٕمْمٝمؿ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م



 117 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 وم٘مٌقًمف ىمٚمٌف، ًمت٠مخٞمػ يمقؾمٞمٚم٦م هلديتف ىمٌقًمف يم٤من إذا أُم٤م ٓ، هٙمذا، هديتف شم٘مٌؾ أن أُم٤م :اًمِمٞمخ

 اجلقاب؟ واوح اًم٘مّمد، سمٜمٗمس يم٤مومر هدي٦م ىمٌؾ ًمق يمَّم هلديتف

؟ دقمقشمف أضمؾ ُمـ يٕمٜمل، شمٙمقن ٟم٤مطمٞم٦م أي ُمـ هذه اًمت٠مخٞمػ ىمْمٞم٦م ٟمٕمؿ، :ُمداظمٚم٦م  ًمٚمدـي

 ؿمق؟ ًمٙم٤من هذا، هق :اًمِمٞمخ

 ي٠مظمذ ورسمَّم دم٤مرةً  حيٛمؾ يٕمٜمل وطمرام، طمالل يٕمٜمل خمتٚمط ُم٤مًمف يم٤من إذا و :ُمداظمٚم٦م

٤ًٌم  يمذا؟ أو سمٜمؽ ُمـ ومٞمف راشم

 اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وإذا هق، هق وم٤محلٙمؿ اًمرسم٤م، قمٚمٞمف اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إذا هذا :اًمِمٞمخ

 -اًمتٜمزهيٞم٦م اًمٙمراه٦م ُمع ومٞمجقز احلالل

 -شمٜمزهيٞم٦م يمراه٦م :ُمداظمٚم٦م

 -ٟمٕمؿ :اًمِمٞمخ

 ( 00:  77:  20. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 (  00:  28:  21. 111.واًمٜمقر اهلدى)

 افتجارة دم بافربا يتعامؾ مـ مشارـة حؽؿ

 اًمِمخص هذا وًمٕمؾ سمتج٤مرة، ؿمخص يِم٤مرك أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 احل٤مًم٦م؟ هذه ومٙمٞمػ اًمرسمقي٦م، اعمٕم٤مُمالت سمٕمض قمٜمده ًمٕمٚمف

 رسمقًي٤م ًمٞمس ُم٤مًمف أن دام ُم٤م جيقز أنف: اًمٗمتقى شم٘مقى، وهٜم٤مك ومتقى هٜم٤مك :اًمِمٞمخ

 قمـ آسمتٕم٤مد اًمت٘مقى ًمٙمـ رسمقي، أؾم٤مس قمغم ىم٤مئٛم٦م ًمٞم٧ًم اًمنميم٦م أن دام وُم٤م--- 

 -ذقًم٤م ج٤مئزوم اعمنموع [ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ أُم٤م] ُمٕمف اًمتٕم٤مون

 (00:71:17( .2) ضمدة ومت٤موى)



 118   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افربقية افبـقك تطبعفا افتل افعؾؿقة افؽتب ؿراءة حؽؿ

 هذه ىمراءة يمٞمػ اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمٕم٘مٞمدة يمت٥م شمٓمٌع اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك سمٕمض :ُمداظمٚم٦م

 --- اًمٙمت٥م

 هب٤م يًتٕملم ٓ اًمٌٜمؽ ذاك أو اًمٌٜمقك شمٚمؽ ُمـ اًمٙمت٥م هذه أن قمرف ُمـ :اًمِمٞمخ

 -اًمٕمٚمؿ قمغم

 إمم اًمدقمقة سمقضمقب اًمٗمالين اًمٌٜمؽ ُمـ إيَّمًٟم٤م: اًمٙمت٤مب ظمٚمػ يٙمتٌقن :ُمداظمٚم٦م

 --- اًمٙمت٤مب هذا ـمٌٕم٧م اهلل

 -اًمٕمٚمؿ يمت٥م ذم ؾمخري٦م يٙمـ مل إن عمٜمٙمرهؿ هتقيـ هق :اًمِمٞمخ

 (00:77:72( .2) ضمدة ومت٤موى)

 ربقي فبـؽ أبقاب صـاظة حؽؿ

 ًمٌٜمؽ أبقاب سمٕمٛمؾ أىمقم أن ُمٜمل وـُمٚم٥َِم  سم٤مٕعمٜمٞمقم أقمٛمؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :اًم١ًمال

 ذًمؽ؟ جيقز ومٝمؾ رسمقي

 -جيقز ٓ :اًمِمٞمخ

 (  00: 12: 10. 712. واًمٜمقر اهلدى)

  ذفؽ إػ ما أو بقتاً  فف كبـل ـلن ادرايب مع افتعامؾ حؽؿ

 ذًمؽ؟ إمم ُم٤م أو سمٞمت٤مً  ًمف ٟمٌٜمل يم٠من اعمرايب ُمع اًمتٕم٤مُمؾ جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

د اًمذي اًمٌٜمٞم٤من يم٤من إذا :اًمِمٞمخ  ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م اًمٌٜمٞم٤من ٟمٗمس ذم ومٞمف ًمٞمس إىم٤مُمتف يرا

 يم٥ًم قمغم سمف اعمراد هلذا ُم٤ٌمذة إقم٤مٟم٦م ومٞمف ًمٞمس اًمتٕم٤مُُمؾ ُمـ اًمٜمقع هذا ٕن ومٞمجقز:



 119 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ُمتٗمرىم٤مت ذم ُم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌٜمقك واًمرسم٤م 

 يٙم٥ًم هب٤م أو سمف اًمتل أو اًمذي ذيمتف ذم سمٜمٙمف ذم ُمٕمف اًمتٕم٤مون سمخالف احلرام، اح٤مل

 -اعمٜمٙمر قمغم ُم٤ٌمذة إقم٤مٟم٦م ومٞمف ٕن ُمٕمف: اًمتٕم٤مون جيقز ٓ ومٝمٜم٤م احلرام، اح٤مل

 ( 00:  08: 28.   112.  واًمٜمقر اهلدى)

 افربا مال مـ ُبـل بقت دم افسؽـ حؽؿ

 - اًمرسم٤م سمَّمل سمٞم٧م ذم اًمًٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟ :اًمِمٞمخ

 هؾ رسم٤م، سمَّمل اًمٌٞم٧م هذا سمٜمك أبٞمف سمٞم٧م ذم يًٙمـ ؿم٤مب ُمثؾ اًمًٙمـ، :ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمف؟  اخلروج[ جي٥م]  أم ومٞمف اًمًٙمـ ًمف جيقز

 يم٤من وإذا احلل، هذا ُمـ آسمـ خيرج أن ومٞمج٥م إطمٞم٤مء، قم٤ممل ذم أبقه يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 اًمذي أبٞمف سمٌٞم٧م يتٛمتع أن ًمف ومحالل أبٞمف، ُمـ اًمٌٞم٧م هذا وورث إُمقات قم٤ممل ذم أبقه

  اجلقاب؟ واوح احلرام، سم٤مح٤مل سمٜم٤مه

 - واوح :ُمداظمٚم٦م

 (  00:  27:  17. 117.واًمٜمقر اهلدى)





 احملتويات فورس





 117 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٜمٙمرات ومٞمٝم٤م ضمٝم٤مت ُمع اًمتٕم٤مُمؾ

 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٜمٙمرات؟ ومٞمٝم٤م اًمتل ًمٚمٛمحالت ٓومت٤مت يّمٛمؿ أن ًمٚمخٓم٤مط جيقز هؾ

 7 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٜمٙمرات؟ ومٞمف عمٙم٤من ؿمٞمئ٤م يّمٜمع أن طمالل قمٛمؾ ذم يٕمٛمؾ عمـ جيقز هؾ

 22 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, آؾمتثَّمر

 27 ,,,,,,,,,,,,,,, وسمدوٟمف سمتقيمٞمؾ اًمّمدىم٤مت وأُمقال اًمٗم٘مراء ًمّم٤مًمح ًمزيم٤مةا أُمقال اؾمتثَّمر

 27 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمتؼمقم٤مت ُمـ احل٤مصٚم٦م اعم٤ٌمًمغ اؾمتثَّمر

 28 ,,,,,,,,,,,, رظمّم٦م اؾمتخراج أراد عمـ اًم٘مٞم٤مدة قمغم اًمتدري٥م ُمرطمٚم٦م ًمتج٤موز ُم٤مزم ُمٌٚمغ دومع

 20 ,,,,,,,,,,,,,,اًمديـ ذم اًمتٜم٤مزٓت سمٕمض إمم طمتَّمً  ي١مدي أنف اًمٕمٚمؿ ُمع اجلٞمش دظمقل طمٙمؿ

 27 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٜمٙمرات قمغم حيتقي اًمذي اجلٞمش ُمـ اخلروج طمٙمؿ

 21 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م قمغم اًمتٕمدي

 21 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٓمٌع طم٘مقق

 72 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, طمؼ ٓؾمتخراج رؿمقة دومع

 72 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمقاؾمػم ؾمد سمٓمريؼ احلٙمقُمل اح٤مء هىم٦م طمٙمؿ

 71 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ٤ًمضمداعم ذم  اًمٌٞمع

ء اًمٌٞمع قمـ اًمٜمٝمل  77 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعم٤ًمضمد ذم واًمنما

 78 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمًجد داظمؾ اعمزاد

 79 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمقىمػ

 12 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمقىمػ ُمنموقمٞم٦م

 12 ,, (اًمِم٤مرع يمٜمص اًمقاىمػ ذط) ىم٤مقمدة قمغم واًمٙمالم اعمًجد، قمغم اعمقىمقوم٦م اًمٙمت٥م ُمـ آؾمتٗم٤مدة

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اعمدارس سمٜم٤مء أم اعمًجد سمٜم٤مء أضمراً  أيمثر أهيَّم

 19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واعم٤ًمسم٘م٤مت اًمره٤من

 12 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, احل٤مزم؟ واىمٕمٝم٤م ذم اخلٞمقل قمغم اًمره٤من جيقز هؾ

 12 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ومٞمٝم٤م اح٤مل أظمذ قمـ اعمٜمٝمل اعم٤ًمسم٘م٤مت

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخلٞمؾ ؾم٤ٌمق ذم اعمحٚمؾ يِمؽمط ٓ

ٌْؼ ٓ) طمدي٨م  ي٘م٤مس أم اًمثالصم٦م هذه قمغم ُم٘متٍم اعمنموع اًمًٌؼ هؾ (ٟمّمؾ أو طم٤مومر أو ظمػ ذم إٓ ؾم

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, قمٚمٞمٝم٤م؟

 11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمقفم٤مئػ

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ٟم٤ًمئٞم٦م ُمالسمس ظمٞم٤مـم٦م حمؾ ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمتج٤مري٦م اعمحالت ذم اًمٌٜم٤مت شمِمٖمٞمؾ

 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, قمٜمف زُمٞمٚمف يٌٚمرغ ومٝمؾ اًمٕمٛمؾ ُمٙم٤من ُمـ ينق رضمؾ

 19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اعمحّٚمؼ ًمٚمذه٥م ُمٕمٛمؾ ذم اًمٕمٛمؾ



 111   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخلؾ ُمّمٜمع ذم اًمٕمٛمؾ

 10 ,,,,,,,,,,, سمٕمده؟ ُمـ اعمحؾ ورصم٦م وُمتِـ إذا إصمؿ قمٚمٞمف ومٝمؾ اًمٜم٤ًمء خم٤مًمٓم٦م ومٞمف يٙمثر حمؾ ًمف شم٤مضمر

اعمرشم٥م؟ ي٠مظمذ ومٝمؾ اًمٕمٛمؾ، ذم اإلدارة ؾمقء سم٥ًٌم اًمٌٜمؽ إمم ُيْرؾَمؾ يزال ٓ ُمرشمٌف ًمٙمـ وفمٞمٗمتف شمرك رضمؾ

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12 

 11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمرور ذـم٦م ذم اًمٕمٛمؾ طمٙمؿ

 قمٛمؾ أي إًمٞمف يقيمؾ ٓ اًمذي اعمقفمػ وطمٙمؿ إصكم؟ اًمٕمٛمؾ قمغم ي١مصمر اإلو٤مذم اًمٕمٛمؾ يم٤من إذا احلٙمؿ ُم٤م

 11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٕمٛمؾ؟ قمـ يٖمٞم٥م أن ًمف هؾ اًمدوام وىم٧م

ُم٤مت ٝم٤مومٞم شُم٤ٌمع حمالت ذم اًمٕمٛمؾ  11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, حمرَّ

 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سم٤مًمنمع شم٘ميض ٓ اًمتل اًمدول ذم سم٤مًم٘مْم٤مء آؿمتٖم٤مل طمٙمؿ

 طمتك اًمنميم٦م هذه ُمع شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اًمنميم٤مت قمٜم٤مويـ ي٠مظمذ أن جيقز ومٝمؾ دم٤مري٦م ذيم٦م ذم يِمتٖمؾ ؿمخص

 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ذًمؽ ُمـ اؾمتٗم٤مد ُمًت٘مٌال اؾمت٘مؾ إذا

 72 ,,,,,,,,,,,,,, رسمقي٦م؟ ُم١مؾم٤ًمت ذم أُمقاهل٤م شمِمٖمؾ ذيم٦م ذم يٕمٛمؾ اًمذي اعمقفمػ ي٠مثؿ هؾ

 72 ,,,,,,,,,,, اعمختٚمٗم٦م؟ اعمٝمـ ذم واًمٕمٛمؾ اًمدٟمٞمقي٦م اًمٕمٚمقم شمٕمٚمؿ ذم واضم٥م اًمٜمٞم٦م اؾمتحْم٤مر هؾ

 71 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, قمٚمٛمف ؾمٕم٦م سمحج٦م يِمٖمٚمٝم٤م مم٤م أقمغم ًمقفمٞمٗم٦م اًمِمخص شم٘مدم

 81 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمِمخّمٞم٦م ًمألهمراض اًمٕمٛمؾ شمٚمٗمقن اؾمتٕمَّمل طمٙمؿ

 87 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخلٛمر ينمب ُمدير قمٜمد اعمقفمػ قمٛمؾ طمٙمؿ

 89 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, إُمقال حتقيؾ ذيم٤مت

ٌَؾ ُمـ ُم٤مل أظمذ طمٙمؿ  92 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمتحقيؾ؟ ُم٘م٤مسمؾ اًمتحقيؾ ذيم٦م ىِم

 97 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, آطمتٙم٤مر

 91 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمًٚمٕم٦م اطمتٙم٤مر

 97 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمْمَّمن

 99 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٓمٗمؾ؟ أهؾ يْمٛمـ ومٝمؾ أطمدهؿ أُمقال اًمٓمٗمؾ أتٚمػ إذا

 202 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سم٤مًمتٕمٝمد إٓ شمْمٛمـ أٓ شمٚمٗم٧م إذا اًمٕم٤مري٦م ذم إصؾ

 207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, قمٜمف اعمْمٛمقن ُمـ ُم٠مُمقراً  وًمٞمس ُمتؼمقًم٤م أطمد قمغم وٛمـ ُمـ

 201 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٙمٗم٤مًم٦م

 207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٙمٗم٤مًم٦م؟ ًمٓمٚم٥م ورصمتف قمغم ُيرضمع ومٝمؾ ُم٤مت، صمؿ رضمالً  يمٗمؾ رضمؾ

 207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اًمداقمٞم٦م؟ ويمٗم٤مًم٦م اًمٞمتٞمؿ يمٗم٤مًم٦م أومْمؾ أهيَّم

 208 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخلٚمٞم٩م دول ذم اًمٙمٗم٤مًم٦م صقر ُمـ

 209 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٕمٙمس أو قمٚمٛمف دون أبٞمف ُم٤مل ُمـ اًمقًمد أظمذ

 222 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اجلٛمٕمٞم٤مت

 227 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سم٤مجلٛمٕمٞم٦م يٕمرف ُم٤م طمٙمؿ



 111 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   تومٝمرس اعمحتقي٤م 

 221 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سمٞمٜمٝمؿ ومٞمَّم اعمقفمٗمقن هب٤م ي٘مقم اًمتل اجلٛمٕمٞم٦م

 قمـ يتٜم٤مزل وأن اًمديـ ُمـ ضمزًءا يٕمٓمٞمف أن اًمدائـ قمغم قمرض وؾمٞمط ومدظمؾ اًمدائـ ُم٤مـمؾ اعمٞمًقر اعمديـ

ؾ أن قمغم اًم٤ٌمىمل  228 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اخل٤مص٦م سمٓمري٘متف اًمديـ اًمقؾمٞمط اهذ حُيَّمر

 229 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, إؿمخ٤مص ُمـ جمٛمققم٦م هب٤م ي٘مقم اًمتل اجلٛمٕمٞم٤مت طمٙمؿ

 227 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٙمٗم٤مر ُمع اعمٕم٤مُمالت

 221 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ سمخ٨ٌم اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمٕم٤مُمٚم٦م ضمقاز

 227 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمراومْم٦م ُمع اًمتج٤مرة

ء شمرك واًمؼماء اًمقٓء ُمـ هؾ  229 ,,,,, ُمثاًل؟ يم٤مخلٌز ُمّم٤مٟمع ًمدهيؿ يم٤مٟم٧م إذا اًمراومْم٦م ُمٜمتج٤مت ذا

ء طمٙمؿ  229 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمراومْم٦م ُمـ اًمنما

 270 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (اعمزايدة)اعمزاد سمٞمع

 272 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, آدظم٤مر أنٔمٛم٦م

 277 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمنميم٤مت شمٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل اإلدظم٤مر أنٔمٛم٦م طمٙمؿ

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمٜم٤مىمّم٤مت

 211 ,,,,,,,,,,,, رده قمدم ُمع اعمٜم٤مىمّم٦م ذم اعمِم٤مريم٦م يريد َُمـ يمؾ ُِمـ ي١مظمذ اًمذي اعمٌٚمغ طمٙمؿ

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اهل٦ٌم

 219 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (هٌتف ذم اًمٕم٤مئد) :طمدي٨م قمٛمقم

 212 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمقات إطمٞم٤مء

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمتحجػم اعمقات إطمٞم٤مء سملم اًمٗمرق

 211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمرىمٌك اًمٕمٛمرى

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمرىمٌك اًمٕمٛمرى

 219 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمِمٗمٕم٦م

 212 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٓمريؼ احت٤مد ُمع إٓ ًمٚمِمٗمٕم٦م ُم٘متْمٞم٤م يٙمقن ٓ اجلقار

 212 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سم٤مًمت٘مًٞمؿ؟ ُمٜمٗمٕمتف سمٓمٚم٧م ومٞمَّم اًمِمٗمٕم٦م طمؼ ج٤مرًمٚم هؾ

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, احلقاًم٦م يمت٤مب

 211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, احلقاًم٦م ىمٌقل وضمقب

ئد اًمٌٜمقك يمت٤مب  217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمرسم٤م واًمٗمقا

 219 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك

 272 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ

 272 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ

 271 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م؟ اًمٌٜمقك قمـ اًمٌديؾ ُم٤م

 282 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك



 111   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 297 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ

 291 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ

 291 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك

 297 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك طمٙمؿ

ء  299 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ىمًًٓم٤م اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ُمـ اًمٌٞم٧م ذا

 207 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ؾمالُملاإل اًمٌٜمؽ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ

 201 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ذم اإليداع طمٙمؿ

 209 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ إمم راشمٌف اعمقفمػ حتقيؾ طمٙمؿ

ء  222 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ اللظم ُمـ اًمنما

ء طمٙمؿ  227 , أهمغم وسمًٕمر سم٤مًمت٘مًٞمط اًمراهم٥م قمغم يٌٞمٕمٝم٤م أن قمغم اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ سمْم٤مقم٦م ذا

ء طمٙمؿ  220 ,,,,,,,,,,, حيقزه٤م أن دون يٌٞمٕمٝم٤م صمؿ اًمٌٜمؽ ومٞمِمؽمهي٤م اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ سمْم٤مقم٦م ذا

 222 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمٙمٞم٦م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م إٓ دم٤مرشمف شمتؿ ٓ اًمذي اًمت٤مضمر

 270 ,,,,,,,,,,, حيقزه٤م أن دون يٌٞمٕمٝم٤م صمؿ اًمٌٜمؽ ومٞمِمؽمهي٤م اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ سمْم٤مقم٦م اءذ طمٙمؿ

 272 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ُمع اعمراسمح٦م طمٙمؿ

ء  271 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ؽاًمٌٜم سمقاؾمٓم٦م سم٤مًمت٘مًٞمط سمْم٤مقم٦م ذا

 277 ,,,,,,,,,,,,,,,, اًم٤ٌمئع حيزه مل ُم٤م سمٞمع :اًمٌٜمقك هب٤م شمتٕم٤مُمؾ اًمتل اعمحرُم٦م اًمٌٞمقع صقر ُمـ

ء  277 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ حيقزه٤م أن دون اًمٌٜمؽ ُمـ سمْم٤مقم٦م ذا

ء  278 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ـمريؼ قمـ اخل٤مرج ُمـ اًمنما

ء صقر ُمـ صقرة  211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ـمريؼ قمـ اًمًٞم٤مرات ذا

 217 ,,,, ًمٚمٌٜمؽ رسمح سمزي٤مدة اًمٌٜمؽ ُمـ اًمت٤مضمر يِمؽمهي٤م صمؿ ومٞمِمؽمهي٤م اًمٌْم٤مقم٦م وم٤مشمقرة ًمٚمٌٜمؽ اًمت٤مضمر ي٘مدم

ء طمٙمؿ  217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ سم٤مًمت٘مًٞمط ؾمٞم٤مرة ذا

 217 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ُمٕمٝم٤م واًمتٕم٤مُمؾ اًمٌٜمقك ذم إُمقال إيداع

 211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ

 211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سم٤مًمتِمدد اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ حيرم ُمـ رُمل

 211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ظمٓمقرة

 271 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل ووع طمٙمؿ

 277 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ينق أن ظمِمٞم٦م اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل ووع

 287 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسم٤م إـمٕم٤مم طمرُم٦م

 281 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمع إُمقال إيداع

ء طمٙمؿ ُم٤م  سمٜمقك ذم أُمقاهل٤م وشمقدع شمتٕم٤مُمؾ وًمٙمٜمٝم٤م رسم٤م ومٞمف ًمٞمس قمٛمٚمٝم٤م طمٙمقُمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم ذم أؾمٝمؿ ذا

 281 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, رسمقي٦م؟



 117 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 287 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, يم٠مُم٤مٟم٦م أو ومقائد سمدون اح٤مل إيداع

 289 اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ إُمقال حتقيؾ وطمٙمؿ ومقائد، أظمذ سمدون وم٘مط يمتقومػم اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل ووع طمٙمؿ

 290 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ومٞمف اح٤مل ًمقوع اًمٌٜمؽ ذم أُم٤مٟم٤مت صٜمدوق اؾمتئج٤مر طمٙمؿ

 292 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, احلٞم٤مة ؾمتتقىمػ اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ أوىمٗمٜم٤م ًمق أنٜم٤م ىمٞمؾ ًمق

 700 ,,,,,,,,,,,,,,, ومقائد يٕمٓمل ٓ اًمذي اًم٘مًؿ ذم اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل ووع ُمـ ُم٤مٟمع هٜم٤مك هؾ

 707 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م سم٤مًمٗمقائد يّمٜمع ُم٤مذا

 701 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ُمـ هي٠مظمذ اًمذي سم٤مًمرسم٤م ُيٕمٛمؾ ُم٤مذا

ء صمٛمـ اًمٌٜمؽ أقمٓمك رضمؾ  رسمقي٦م ومقائد قمٚمٞمف وضم٤مءت اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل وسم٘مل شم٠مظمروا وًمٙمٜمٝمؿ ؾمٞم٤مرة ذا

 701 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ي٠مظمذه٤م؟ ومٝمؾ

 709 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م؟ سم٤مًمٗمقائد يٗمٕمؾ ومَّمذا ًمٚميورة اًمٌٜمؽ ذم ُم٤مًمف أودع رضمؾ

طم٤ًمهب٤م؟ رسمحف اًمذي سم٤مًمٞم٤مٟمّمٞم٥م أو اًمرسمقي٦م سم٤مًمٗمقائد شمٗمٕمؾ ومَّمذا ُم٤مًٓ، اًمٌٜمؽ ذم اسمٜمتف حل٤ًمب ووع رضمؾ

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 722 

 721 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسم٤م؟ أُمقال ُمـ اًمتخٚمص يريد ُمـ يّمٜمع ُم٤مذا

 وٟمحقه٤م اجلَّمرك أو ًمٚميائ٥م ؾمداداً  قمٚمٞمف حيّمؾ اًمذي اًمرسم٤م يدومع أن ُم٤م سمٜمؽ ذم ُم٤مل ًمف ًمرضمؾ جيقز هؾ

 721 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اعمُٙمقس؟ ُمـ

 721 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك رسم٤م أُمقال ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يٜمٗمؼ اًمذي زوضمٝم٤م قمـ شم٠ًمل زوضم٦م

 728 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, شمٗمٕمؾ؟ ومَّمذا اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ُمع يتٕم٤مُمؾ زوضمٝم٤م أن ايمتِمٗم٧م اُمرأة

 729 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسم٤م ُمـ اًمت٤مئ٥م

 722 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ذ؟أظم سمَّم يّمٜمع ُم٤مذا اًمرسم٤م، أظمذ ُمـ اًمت٤مئ٥م

 722 ,, ذًمؽ؟ ُمـ يتقب ومٙمٞمػ يمٌػمة ُم٤ٌمًمغ اًم٘مرض وراء ُمـ ورسمح رسمقي ىمرض ُمـ دم٤مرة سمٜمك رضمؾ

 721 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, أُمقاًمف؟ ُمّمػم ُم٤م اًمرسم٤م ُمـ شم٤مب ُمـ

 727 ,,,,,,,,,,,,,,, اًمٕم٤مُم٦م اعمراومؼ ذم يٜمٗم٘مٝم٤م أن قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن شم٤مب إذا اعمحرُم٦م إُمقال يمؾ

 728 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, شم٤مب؟ إذا ص٤مطمٌف سمف يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمرسم٤م ُمـ اعمجتٛمع اح٤مل

 771 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ذم ُمتٗمرىم٦م صقر

ًمٚمٌٜمؽ؟ ذًمؽ جيقز ومٝمؾ إرسم٤مح ُمـ يٕمٓمف ومل إذٟمف دون سم٤مؾمتثَّمره اًمٌٜمؽ وىم٤مم ؽاًمٌٜم ذم ُم٤مًمف أودع رضمؾ

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 777 

 778 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ًمٚمقدائع اًمٌٜمٙمٞم٦م آؾمتثَّمرات

 711 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ظمالل ُمـ اًمتؼمع طمٙمؿ

 717 ,,,,,,,,,,,,,, ُمًٚمؿ سمٚمد إمم أوروسم٤م ذم اعمًٚمؿ ضمث٦م ًمٜم٘مؾ اًمرسمقي سم٤مًمٌٜمؽ آؾمتٕم٤مٟم٦م طمٙمؿ

 717 ,, اًمرسمقي٦م اًمزي٤مدة ؾمتدومع اًمتل هل اًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م طم٤مًم٦م ذم رسمقي سمٜمؽ ُمـ آؾمت٘مراض طمٙمؿ

 711 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٕم٘م٤مري٦م اًمٌٜمقك ُمـ آىمؽماض طمٙمؿ



 118   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 711 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ اًمتحقيؾ

 719 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ُمع اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه طمٙمؿ

اًمرسم٤م؟ ُمـ اح٤مل هذا يم٥ًم ىمد إب أن آسمـ قمٚمؿ إذا إُمقال ُمـ إب ُمـ آسمـ ي٠مظمذ أن جيقز هؾ

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 771 

 771 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ذم اح٤مل ووع

 771 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمقك ذم أُمقآ شمْمع ذيم٤مت ُمع وأرسم٤مطمٝم٤م سم٤مٕؾمٝمؿ اًمتٕم٤مُمؾ

 777 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمقفمٗملم

 779 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ ذم اًمقفمٞمٗم٦م طمٙمؿ

 اًمٌٜمقك ُمـ ًمٚمرواشم٥م اعمقفمٗملم أظمذ وطمٙمؿ اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك ُمـ ًمٚمدقمؿ اخلػمي٦م اعم١مؾم٦ًم أظمذ طمٙمؿ

 788 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م

 792 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمٌٜمقك اح٤مًمٞم٦م واًمنميم٤مت اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمٕمٛمؾ

 120 ,,,,,,,,,,,, رسمقي سمٜمؽ وهق اعمريمزي، اًمٌٜمؽ ُمـ ي٠مظمذوهن٤م اًمتل اعمقفمٗملم ُمرشم٤ٌمت طمٙمؿ

ضمديداً  قمٛماًل  جيد قمٜمدُم٤م أم طم٤مٓ، قمٛمٚمف شمرك قمٚمٞمف جي٥م هؾ حمرم قمٛمٚمف أن قمٚمؿ إذا رسمقي سمٜمؽ ذم اعمقفمػ

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 127 

 127 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سمٜمؽ؟ ذم اعمقفمػ طم٩م ي٘مٌؾ هؾ

 121 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, آدظم٤مر صٜمدوق

ر ح٤م (رسمقي وهق) آدظم٤مر صٜمدوق ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ  127 ,,,,,,,,,,,,,, رضورة أنف ُيَتَّمقَّ

 127 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمّمقرة هبذه اإلدظم٤مر صٜمدوق طمٙمؿ

 121 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سمٜمٙمٞم٦م ُمٕم٤مُمالت

 127 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, سمف يْم٤مرب ومٞمَّم خم٤مـمر اطمتٞم٤مـمل ًمٜم٦ًٌم اًمٌٜمؽ ختّمٞمص طمٙمؿ

 127 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمٍمومٞم٦م اًمٙمٗم٤مٓت ُمـ ٟم٦ًٌم اًمٌٜمؽ أظمذ طمٙمؿ

 129 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, يم٤مرد اًمٗمٞمزا 

 172 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (اًمٗمٞمزا )اًمتج٤مري سم٤مًمٙمرت اًمتٕم٤مُمؾ

 177 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمرسم٤م سم٤مًمٌٜمقك ُمتٕمٚم٘م٦م ُم٤ًمئؾ ذم ُمتٗمرىم٤مت

 171 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اإلؾمالم دار ذم يمحرُمتف احلرب دار ذم اًمرسم٤م طمرُم٦م

 إًمٞمف يقذم أن إمم اعمًت٘مرض ُمـ ؾمٜم٦م يمؾ أو ؿمٝمر يمؾ ُمًَّمة وم٤مئدة ي٠مظمذ أن ًمٚمٛم٘مرض ضمقز ُمـ قمغم اًمرد

 171 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ديٜمف

 177 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, احلًـ اًم٘مرض ومْمؾ

 178 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, وسمٞمع ؾمٚمػ قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م

 178 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٌٜمؽ أُمقال ُمـ احل٩م جيقز هؾ



 119 ٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 اعمٕم٤مُمالت طمرُم٦م طمقل ويمٚمٛم٦م اًمرسمقي٦م، اًمزي٤مدة دومع ُمـ وهترب سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ أُمريٙم٤م ذم ي٘مٞمؿ رضمؾ

 178 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م

 117 ,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسم٤م ٟمٔم٤مم اعم٘مِرض أدظمؾ صمؿ رسم٤م، سمدون أنف قمغم ُم٤مًٓ  اىمؽمض رضمؾ

 111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, !اًمقرىمٞم٦م؟ اًمٕمٛمالت ذم اًمرسم٤م ي٘مع هؾ

 111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمٜمًٞمئ٦م رسم٤م شمٕمريػ

 سمٜم٤مءً  ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م اًمذي احلٙمؿ وُم٤م قمٚمتف، وُم٤م (رسم٤م ومٝمق ٟمٗمًٕم٤م ضمر ىمرض يمؾ) :طمدي٨م صح٦م ُمدى ُم٤م

 111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, واًمْمٕمػ؟ اًمّمح٦م قمغم

 111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ظم٤مًمص رسم٤م ُمـ يمًٌف رضمؾ هدي٦م شم٘مٌؾ هؾ

 117 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمتج٤مرة ذم سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ ُمـ ُمِم٤مريم٦م طمٙمؿ

 118 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك شمٓمٌٕمٝم٤م اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م ىمراءة طمٙمؿ

 118 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, رسمقي ًمٌٜمؽ أبقاب صٜم٤مقم٦م طمٙمؿ

 118 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ذًمؽ إمم ُم٤م أو سمٞمت٤مً  ًمف ٟمٌٜمل يم٠من اعمرايب ُمع اًمتٕم٤مُمؾ طمٙمؿ

 119 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اًمرسم٤م ُم٤مل ُمـ سُمٜمل سمٞم٧م ذم اًمًٙمـ طمٙمؿ

 112 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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